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REKLAMA

Już w niedzielę idziemy na wybory
REGION
Te wybory są najważniejsze,
bo od nich zależy, jak będzie 
się rozwijał nasz region, nasze 
najbliższe otoczenie. W nie-
dzielę wybierzemy reprezen-
tantów do rad gmin, powia-
tów, na urzędy wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów. Czasu 
do zastanowienia na kogo gło-
sować nie zostało więc zbyt 
wiele. A gdy już podejmiemy 
decyzję, wrzućmy 16 listopa-
da kartę do urny wyborczej. 
Wybierzmy najlepszych. 
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Wybory samoszkowem?
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		Piastów	ul.	Gęsickiego	3	
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REKLAMA

JAN  STARZYŃSKI
PREZYDENT  PRUSZKOWA

PO  PIERWSZE  MIESZKAŃCY! www.starzynski.org.pl

Słuchać ludzi, pomagać ludziom

Zdzisław  Sipiera
 Kandydat do Rady Powiatu Pruszkowskiego       lista 3  miejsce 1

www.pispruszkow.org
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl

Jak głosowali czytelnicy
REGION
W ostatnich dniach 
przeprowadziliśmy 
internetowe 
przedwyborcze 
sondy. Ich wyniki 
przedstawiamy 
poniżej. Zachęcamy do 
głosowania 16 listopada.

W sumie w sondach odda-
no 5029 głosów. Najwięcej 
osób, bo aż 2787 zagłosowało 
w Pruszkowie, a najmniej, 199, 
w Raszynie. Dotychczasowi 

włodarze wysunęli się na pro-
wadzenie w Brwinowie, Grodzi-
sku Mazowieckim, Milanówku 
i w Pruszkowie. Na ile wyniki 
odpowiadają nastrojom lokal-
nej społeczności, przekonamy 
się już 16 listopada.

Sondy były również okazją 
do niezwykle ożywionej dysku-
sji. Komentatorzy sięgali po ar-
gumenty merytoryczne, ale nie 
stronili też od mało eleganc-
kich (a czasem również wyma-
gających interwencji modera-
tora) przepychanek.

Aby zapobiec podejrzeniom 
o manipulacje wynikami an-
kiet wykorzystaliśmy sondy ze-
wnętrznego usługodawcy sondy.
hanzo.pl. Sondy miały specjalne 
zabezpieczenia, uniemożliwiają-
ce oddanie kilku głosów z jedne-
go komputera. Według informacji 
dostawcy usług stworzono zabez-
pieczenia, analizujące oddawa-
ne głosy w czasie rzeczywistym 
a także system zabezpieczają-
cy przed wykorzystaniem zło-
śliwego oprogramowania czy 
skryptów głosujących.  (Red)

Nie pozwól, by inni 
decydowali za ciebie. 
W niedzielę, 16 listopada 
weź udział w wyborach 
samorządowych 
i zagłosuj na swoich 
kandydatów do rady 
gminy, powiatu i sejmiku 
województwa oraz na 
urzędy wójta, burmistrza 
lub prezydenta.

Dlaczego nie warto od-
puszczać sobie wyborów 
samorządowych? Bo to 

właśnie władze gminy, powiatu 
i województwa decydują o spra-
wach, które są tuż obok i z któ-
rymi, czy tego chcemy, czy nie, 
każdego dnia musimy się bory-
kać. Drogi, którymi dojeżdżamy 
do pracy, czyste (lub nie) ulice, 
ławki w parku, komunikacja pu-
bliczna, oferta kulturalna, bez-
pieczeństwo między blokami 
czy miejsca w przedszkolach 
– to wszystko zależy od strate-
gii, jaką zamierzają realizować 
poszczególni kandydaci.

Czas na zapoznanie się z ich 
planami dobiega już końca. 
W piątek o północy zaczyna się 
cisza wyborcza. Potem mamy je-
den dzień na przemyślenie decy-
zji, po której w niedzielę zostanie 
ślad na karcie do głosowania. 
A w konsekwencji? Nowe składy 
rad oraz władz gmin.   

Nowe zasady 
głosowania
W tym roku wyborcy muszą 
przygotować się na pewne nie-
spodzianki: po raz pierwszy bę-
dziemy głosować w okręgach 
jednomandatowych. Co to ozna-
cza? Że okręgów jest więcej, bo 
dokładnie tyle, ile miejsc w ra-
dzie. Za to w każdym z nich jest 
do zdobycia tylko jeden mandat. 
Krótko mówiąc: wygrywa najlep-
szy. A pozostali muszą obejść się 

Idź na wybory i zagłosuj
Już 16 listopada wybory samorządowe

smakiem, choćby mieli zaledwie 
o jeden głos mniej niż zwycięzca. 

Ten eksperyment dotyczy 
jedynie wyborów do rady gmi-
ny. Natomiast w powiatach 
i w województwie głosujemy tak 
jak dotychczas.

W lokalach wyborczych na 
każdego uprawnionego do gło-
sowania mieszkańca będą czeka-
ły po cztery karty – biała, żółta, 
niebieska i różowa, czyli odpo-
wiednio dla kandydatów do ra-
dy gminy, powiatu i województwa 
oraz dla ubiegających się o fotel 
włodarza gminy. Z listy możemy 
wybrać tylko jednego kandydata. 
Aby oddać głos należy postawić 
znak „X” w kratce z lewej strony 
obok interesującego nas nazwi-
ska. Warto pamiętać, że wskaza-
nie większej ilości kandydatów 
skutkuje nieważnością głosu.

Ilu z nas pójdzie do urn?
W poprzednich wyborach samo-
rządowych frekwencja w powia-
tach pruszkowskim i grodziskim 
była zbliżona do poziomu ogól-
nopolskiego. W całym kraju za-
głosowało bowiem 47,16 proc. 

uprawnionych. W powiecie prusz-
kowskim – 47,80 proc. i nieco 
więcej, bo 49,48 proc., w powie-
cie grodziskim. Zdecydowanie 
najlepszy wynik osiągnęła Pod-
kowa Leśna. Tam do urn poszło 
aż 63,69 proc. uprawnionych. 
Natomiast najsłabiej ze wszyst-
kich gmin w obu powiatach wy-
padł Pruszków. Tu zdecydowało 
się odwiedzić lokal wyborczy za-
ledwie 40,56 proc. uprawnio-
nych do głosowania.

Czy w tym roku będzie le-
piej? Gdyby sądzić po burz-
liwych dyskusjach, sporach 
i zaangażowaniu użytkowni-
ków forum na naszym portalu 
WPR24, można przypuszczać, 
że tak. Rzeczywistość bywa jed-
nak zaskakująca i trudno prze-
widzieć czy internetowa wrzawa 
nie odciśnie swego śladu jedy-
nie w świecie wirtualnym. Czy 
mieszkańcy naszych powiatów, 
zmęczeni przedwyborczym 
zgiełkiem, poprzestaną na wy-
mianie komentarzy, czy zechcą 
mieć realny wpływ na wybory 
– przekonamy się już w niedzie-
lę, 16 listopada.  
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Wybory samorządowe

WYNIKI SOND W PORTALU WPR24.PL

Borzymowska Ewa 
(KWW „MY-Mieszkańcy") 
          6%

Grabka Krzysztof 
(KWW Przyszłość Gminy) 
                               24%

Jarzyna Stanisław 
(KWW S.J. Jarzyny) 
             4%

Jastrzębski Grzegorz 
(KW Platforma Obywatelska RP) 
    15%

Rajski Paweł 
(KWW Wiemi Mieszkańcom) 
                            23%

Zalewska Aurela 
(KWW Solidarna Gmina GM) 
                                       27%

wszystkich:  291 

Michałowice

Kosiński Arkadiusz 
(KWW Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne") 
                              70%

Sobieraj Marzena 
(KWW Aktywna Gmina) 
                  16%

Woźniak Justyna 
(KW Prawo i Sprawiedliwość) 
               13%

wszystkich:  254 

Brwinów

Borodzicz Ewa 
(KW Prawo i Sprawiedliwość) 
                                          28%

Kubicki Marok 
(KW Platforma Obywatelska RP) 
          17%

Kuran Hanna 
(KWW Hanny Kuran) 
                 8%

Smolaga Krzysztof 
(KWW Nowy Piastów) 
                      21%

Szuplewski Grzegorz 
(KWW Nasz Piastów) 
                                                             20%

Ziółek Maria 
KWW Piastów (Nasza Ojczyzna) 
                    6%

wszystkich:  335 

Piastów

Stępień-Przygoda Małgorzata 
(KWW Miasta Ogrodu) 
      29%

Tusiński Artur 
(KWW Mieszkańcy dla Podkowy) 
                          71%

wszystkich:  215 

Podkowa Leśna

Klimowicz Maciej 
(KWW 

"
Razem dla Milanówka”) 

        27%

Komża Jarosław 
(KWW Milanówek – Obywatelski i Gospodarny) 
          5%

Kwiatkowska Wiesława 
(KWW Wiesławy Kwiatkowskiej 
Decydujemy RAZEM) 
                     31%

Podgórska-Paciorek Małgorzata 
(KWW Czas na Zmiany)
             6%

Wysocki Jerzy 
(KW Stowarzyszenia Milanówek Dziś i Jutro) 
                         32%

wszystkich:  473 

Milanówek

Benedykciński Grzegorz 
(KWW Zielona Gmina) 
                     54%

Szymańczyk Lech 
(KWW Ruchu Ludzi Pracy) 
               7%

Tuszyński Henryk 
(KW Stowarzyszenie Samorządowe 
Grodziszczanie) 
                   9%

Żyła Edyta 
(KW Prawo i Sprawiedliwość) 
                  30%

wszystkich:  229  

Grodzisk Maz.

Iwicki Piotr 
(KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa) 
                                 12%

Rajkowski Janusz 
(KW Platforma Obywatelska RP) 
                                   22%

Koper Henryka 
(KWW Raszyn Razem) 
                  5%

Szarek Celina 
(KWW Celiny Szarek 

"Samorząd dla mieszkańców") 
                        32%

Zaręba Andrzej 
(KW Prawo i Sprawiedliwość) 
                  30%

wszystkich:  199  

Raszyn

Bernatowicz Ewa 
(KWW Zielona Gmina – Nasz Dom) 
                       61%

Grzyb Janusz 
(KWW "Ponad podziałami")  
                            39%

wszystkich:  246   

Nadarzyn

Przedstawiamy wyniki przedwyborczych sond internetowych

Starzyński Jan (SPP)

34,59 %

Górski Jan (SLD)

21,71 %

Smolińska Elżbieta (PO)

18,59 %

Gołoś Maksym (PiS)

18,30 %

Prędota Marek (SPPP)

6,82 %

Pruszków

wszystkich: 2787
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Marek PAPUGA

GÓRSKI
Jan

KANDYDAT DO SEJMIKU

KANDYDAT NA PREZYDENTA 
PRUSZKOWA

Dziękuję za 22,5%
popracie!

Co czyni mnie 
LIDEREM opozycji!

* źródło: sonda WPR24 z dnia 07.11.2014 r. 
na próbie ok. 1500 osób

APUGA

miejsce
na liście
Lista nr 6
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REGION
W sobotę i niedzielę (15, 16 listopada) 
w godz. 8 – 18  Szybka Kolej Miejska 
i Koleje Mazowieckie będą kurso-
wać według zmienionego rozkładu. 
Część kursów SKM zostanie całkowi-
cie odwołana, a pociągi odjeżdżają-
ce z Pruszkowa w kierunku Warszawy 
i Otwocka nie będą zatrzymywać się 

na stacjach Warszawa Ochota, Śród-
mieście, Powiśle i Stadion. Po minię-
ciu Dworca  Zachodniego zatrzymają 
się na stacjach Warszawa Central-
na i Warszawa Wschodnia. Co istotne 
– nie dotyczy to pociągów jadących 
z przeciwnego kierunku. Na odcin-
ku Warszawa-Wawer-Otwock składy 

Weekendowe zmiany 
na liniach SKM i KM

będą kursować wahadłowo po jed-
nym torze, a część z nich zatrzyma 
się w Wawrze i nie pojedzie dalej. Dla 
podróżnych podstawione zostaną au-
tobusy komunikacji zastępczej o nu-
merze ZS7. Na czas utrudnień SKM 
i Koleje Mazowieckie wprowadziły 
wzajemne honorowanie biletów. (EL)

Piątek, 14 Listopada 2014

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Budowa Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie ruszyła. 
Nie cichną jednak 
burzliwe dyskusje na 
temat tej inwestycji. 
Czy ucichną i kiedy? 

P od CDK wbito dopiero 
pierwsze łopaty, a miesz-
kańcy już tą inwestycją 

wydają się zmęczeni. Powód? 
Budowa centrum stała się na-
rzędziem do walki politycznej ze 
strony opozycji w mieście. Opo-
zycji, która jeszcze kilka lat te-
mu wysuwała m.in. propozycje 
nadania patrona CDK i tej in-
westycji przyklaskiwała, godząc 
się na umieszczenie jej w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej. Je-
dyne weto zgłosiła dopiero przy 
uchwalaniu budżetu na ten rok, 
rok wyborczy. Ciągłe dyskusje 
o kosztach i kłótnie o lokalizację 
Centrum Dziedzictwa Kulturowe-
go trwają od miesięcy, a w ostat-
nich tygodniach się nasiliły. W tej 
wrzawie zniknęła gdzieś główna 
idea powstania centrum.

Prawda jest taka, że Prusz-
ków i jego mieszkańcy potrze-
bują takiej inwestycji. Podobnie 
jak szkół, przedszkoli i dogodnej 
komunikacji. W mieście działa 
wiele instytucji kulturalnych 

CDK: Z oceną inwestycji warto zaczekać
Czy Centrum Dziedzictwa Kulturowego spełni oczekiwania mieszkańców Pruszkowa?

chcemy Pruszków porównywać do 
małych miejscowości gdzie dom 
kultury ma spełniać podstawowe 
oczekiwania, czy może aspiruje-
my do stworzenia miejsca, które 
będzie promowało miasto. 

Lokalizacja pruszkowskiego 
CDK również budzi u niektó-
rych sprzeciw. Bo stadion i hala 
Znicza obok, Al. Jerozolimskie za 
wąskie, wiadukt zakorkowany. Ale 
jeśli nie tam to gdzie? Nieco star-
si mieszkańcy pamiętają, że kon-
certy organizowane w trakcie Dni 
Pruszkowa na terenie Znicza przy-
ciągały tłumy ludzi. I to ze wszyst-
kich dzielnic, także Bąków, Gąsina 
i Żbikowa. Wiele osób forsowa-
ło budowę centrum na terenach 
przy ul. Powstańców (dziś po-
wstają tam budynki mieszkalne). 

Tylko czy to faktycznie lepsza lo-
kalizacja CDK np. dla mieszkań-
ców dzielnicy Bąki? I odwrotnie 
– czy centrum na terenie Żbiko-
wa przyciągnęłoby mieszkańców 
Osiedla Prusa? Chcąc, nie chcąc, 
teren Znicza, choć nie jest idealną 
lokalizacją, to znajduje się prak-
tycznie w geografi cznym środku 
miasta, dojazd jest optymalny 
z każdej dzielnicy Pruszkowa. 
Ale nie tylko, także z Warszawy 
i okolicznych miejscowości. 

Trudno dziś jednoznacznie oce-
nić, czy CDK w tej formie to wła-
ściwa inwestycja. Pewne jest, że 
mieszkańcy Pruszkowa zasłuży-
li na obiekt, w którym będą mo-
gli skorzystać z rozmaitych form 
rozrywki. O sukcesie centrum zde-
cyduje oferta programowa, która 

profanacja. Powołują się też na 
koszty inwestycji. Ale czy takie 
myślenie jest słuszne? Przecież 
ile ludzi, tyle potrzeb. Przed zaję-
ciami na siłowni można zajrzeć do 
biblioteki, po obejrzeniu wystawy 
malarstwa wybrać się na fi tness, 
a po wszystkim odebrać jeszcze 
córkę z lekcji gry na skrzypcach, 
a syna z treningu piłki nożnej. 
Skupienie tak wielu możliwości 
w jednym miejscu daje nam szan-
sę skorzystania z różnych usług 
bez potrzeby stania w korkach 
i przemieszczania się po mieście. 

Co istotne, łączenie różnorod-
nych funkcji w jednym miejscu 
staje się coraz bardziej popular-
ne. Przykłady? Górnicze Centrum 
Kultury w Wałbrzychu znajdu-
jące się w zrewitalizowanych za 
120 mln zł budynkach kopalni. 
W GCK mieścić się będzie Wał-
brzyski Ośrodek Kultury, zespół 
Pieśni i Tańca Wałbrzych, Muzeum 
Geologii Archeologii, Centrum 
Ceramiki Unikatowej. Kolejny 
przykład to łódzki kompleks zmo-
dernizowanej elektorociepłowni: 
EC1 Zachód z Centrum Nauki 
i Technologii oraz EC1 Wschód 
z planetarium, teatrem dźwięku, 
salami seminaryjno-konferencyj-
nymi, kinem, pokojami gościnny-
mi i... minicentrum handlowym 
z butikami. Modernizacja i roz-
budowa obiektów łódzkiej elektro-
ciepłowni pochłonęła 247 mln zł.

Czy 70 mln na budowę CDK 
to dużo? I tak, i nie. Zależy czy 

Czy Centrum Dziedzictwa Kulturowego spełni oczekiwania mieszkańców Pruszkowa?
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Ei stowarzyszeń. Jednak ani ofer-
ta, choć dość szeroka, ani warunki 
lokalowe nie spełniają oczekiwań. 
Nieraz słyszeliśmy, że w Prusz-
kowie kiedyś działały trzy kina, 
a dziś nie ma gdzie zorganizować 
koncertu z prawdziwego zdarze-
nia, kabarety przyjeżdżają „od 
święta”, że Pruszków to już nie 
miasto, a jedynie sypialnia War-
szawy. Choć w Pruszkowie nie 
brakuje imprez o charakterze ma-
sowym, to nie ma jednego miej-
sca odpowiedniego dla tego typu 
imprez i z roku na rok frekwen-
cja jest mniejsza. Czy Centrum 

REKLAMA

  
  

będzie dużym wyzwaniem. Jeśli 
CDK trafi pod opiekę prężnego 
managera, umiejącego połączyć 
interesy instytucji i stowarzyszeń, 
stworzyć i skoordynować cieka-
wy kalendarz imprez, wykreować 
atrakcyjne  wydarzenia pozyskując 
przy tym środki od sponsorów, to są 
szanse na powodzenie. Zmieni się 
też postrzeganie Pruszkowa w re-
gionie, a duże zainteresowanie ofer-
tą centrum może również wpłynąć 
na rozwój komunikacji miejskiej.

CDK musi kreować kultu-
rę i wydarzenia, a nie tylko być 
siedzibą pruszkowskich insty-
tucji. Wtedy ma szansę stać się 
sukcesem wszystkich mieszkań-
ców Pruszkowa i być warte wyda-
nych 70 mln zł. Czy tak się stanie? 
Czas pokaże.

Dziedzictwa Kulturowego to 
zmieni? Jest szansa, że tak.

CDK w założeniach nie ma 
być tylko domem kultury. Co 
u niektórych budzi oburzenie, 
bowiem połączenie sali wido-
wiskowej i baletowej, sal do pra-
cy twórczej z salą konferencyjną 
i pokojami hotelowymi, gabineta-
mi masażu, siłownią i salą do rico-
chetta to dla nich swego rodzaju 

Pewne jest, że 
mieszkańcy Pruszkowa 
zasłużyli na obiekt, 
w którym będą mogli 
skorzystać z rozmaitych 
form rozrywki
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Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19
	zadzwoń
19 000 www.eurobank.pl
Koszt	połączenia	wg	stawki	operatora.
Szczegóły	oferty,	w tym	informacje	o wymaganych	zabezpieczeniach	kredytu	oraz	opłatach	i prowizjach,	są	dostępne	na	www.eurobank.pl	i w placówkach	Euro	Banku	S.A.	W przypadku	umów	zawartych	u Pośrednika	kredytowego	uprawniony	jest	on	na	mocy	
udzielonego	mu	przez	Euro	Bank	S.A.	pełnomocnictwa	do	zawierania	w imieniu	i na	rzecz	Banku	umów	o pożyczkę	i rachunek	bankowy	oraz	wykonywania	czynności	faktycznych	związanych	z wymienionymi	umowami.	

kredyt	dla	każdego
	prosty,	szybki	i	wygodny

Kandydujê na Burmistrza Miasta Piastowa

www.nowypiastow.pl

Krzysztof   Pawe³

Smolaga
SKUTECZNOŒÆ 

        KONSEKWENCJA

               ODPOWIEDZIALNOŒÆ
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REKLAMA

Statuetki 
Urbs Nova 
przyznane
PRUSZKÓW
Jan Starzyński, 
prezydent Pruszkowa, 
wręczył statuetki 
Urbs Nova – nagrody 
przyznawanej osobom 
i przedsiębiorstwom 
działających na 
terenie miasta.

Uroczyste wręczenie statuetek 
odbyło się w Hotelu Victor. Za 
rozwój gospodarczy wyróżnio-
no Pracownię Cukierniczą Jan 
Jeżak, fi rmę Insbud – Stani-
sław Bystrzycki oraz Elektro-
ciepłownię Pruszków.

Statuetkę, w kategorii sport, 
odebrał Grzegorz Napiórkow-
ski. Uhonorowano go za roz-
budzanie pasji sportowych 
u młodzieży, osiągnięcia tre-
nerskie i wychowawcze. W ka-
tegorii działalność społecz-
na laureatem został Zdzisław 
Zaborski. Wyróżniono go za 
pielęgnowanie pamięci histo-
rycznej Pruszkowa, dorobek pi-
sarski i działalność społeczną.

W kategorii kultura, Urbs 
Nova odebrali przedstawiciele 
Galerii Sztuki Tess oraz Książ-
nicy Pruszkowskiej. Pierw-
szych uhonorowano za ćwierć 
wieku malarstwa, rysunku, 
grafi ki i rzeźby w Pruszkowie, 
a Książnicę za rozwój czytel-
nictwa i promowanie Prusz-
kowa, konkursy literackie, 
dorobek wydawniczy.  (MAP) 
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Centrum Kultury pieśnią przyszłości 
BRWINÓW
Plany budowy 
Centrum Kultury przy 
ul. Grodziskiej 
w Brwinowie nie spaliły 
na panewce. Gmina 
uporządkowała teren 
i czeka na… lepsze czasy.

Z prośbą o poruszenie tego te-
matu zwrócił się do nas czytel-
nik. – Swego czasu pisaliście, że 
na terenach po Drzewo Techni-
ce powstać ma Centrum Kultu-
ry. Przechodzę tamtędy niemal 
codziennie i nie widzę, aby co-
kolwiek w tej sprawie drgnęło. 
Czy miasto faktycznie planuje 

centrum, czy tylko są to obiet-
nice bez pokrycia? – pyta pan 
Jarosław. Okazuje się, że te-
mat budowy obiektu jest aktual-
ny. – Urząd stał się właścicielem 
tych terenów. Rozliczyliśmy się 
z poprzednim właścicielem. Te-
ren został już uporządkowany 
i oczyszczony. Stare hale, które 
znajdowały się w głębi, zostały 
rozebrane wraz z fundamenta-
mi – informuje Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa.

Podkreśla też, że budowę Cen-
trum Kultury wraz z nową siedzi-
bą biblioteki należy rozpatrywać 
w kategoriach pieśni przyszłości. 
– Tak jak mówiłem wcześniej, ma-
my pilniejsze potrzeby. Choćby 

szkoły czy przedszkola. Na pew-
no od pomysłu budowy centrum 
przy ul. Grodziskiej nie odstępu-
jemy. Musimy jednak poczekać, 
bo tego typu inwestycja wymaga 
sporych nakładów fi nansowych 
– twierdzi burmistrz Brwino-
wa. Podaje, że szacunkowy koszt 
mógłby wynieść nawet 15 mln zł.

Kiedy więc centrum może po-
wstać? – Przeprowadziliśmy anali-
zę możliwości fi nansowych gminy 
do 2020 roku. Wynika z niej, że 
budowę centrum będziemy mo-
gli rozpocząć w 2018 r. Jeśli uda 
nam się uzyskać zewnętrzne do-
finansowanie z inwestycją bę-
dziemy mogli ruszyć wcześniej 
– mówi Kosiński.  (MAP)

Książka o historii Nadarzyna
NADARZYN
Urząd gminy przygotował 
publikację. „Nadarzyn 
na przestrzeni wieków. 
Historia Nadarzyna 
od średniowiecza po 
czasy współczesne”.

– Prace nad powstaniem książ-
ki rozpoczęto w 2013 r. i jest ona 
jedną z form uczczenia 560. 
rocznicy nadania praw miej-
skich Nadarzynowi. Jubileusz 
był obchodzony w zeszłym ro-
ku – informuje Dorota Sobolew-
ska-Głodek z referatu promocji 
nadarzyńskiego urzędu. – Zamie-
rzeniem zespołu redakcyjnego, 
pracującego społecznie, było 

zebranie często szczątkowych 
i rozproszonych materiałów hi-
storycznych w jedną całość, tak 
aby na jej podstawie mogły po-
wstać kolejne opracowania histo-
ryczne. Już bardziej szczegółowe 
i odnoszące się konkretnie do da-
nego okresu dziejów Nadarzyna 
bądź interesujących wydarzeń 
mających tu miejsce, czy też war-
tych przybliżenia postaci związa-
nych z tą miejscowością – dodaje. 
Spory wkład wnieśli sami nada-
rzynianie, którzy przynosili do 
urzędu zdjęcia, materiały lub 
po prostu dzielili się przekazy-
wanymi od pokoleń informacja-
mi. Książkę wydano w nakładzie 
2 tys. egzemplarzy.  (EL)

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Pruszków jest 
miejscem przyjaznym 
młodym ludziom, 
warunki ekonomiczne 
i polityka społeczna 
sprzyjają rozpoczęciu 
samodzielnego życia 
– wynika z badań 
opublikowanych 
przez urząd miasta. 

Identyczne badanie pierwot-
nie zrealizowano dla „Gazety 
Wyborczej” i uwzględniono 

w nim 21 największych polskich 
miast. Powodem jego przeprowa-
dzenia były alarmujące dane, że 
aż 41 proc. osób w wieku 25-34 
lata wciąż mieszka z rodzicami. 
Gazeta postanowiła sprawdzić, 
w którym z polskich miast najła-
twiej rozpocząć samodzielne ży-
cie, a gdzie jest to najtrudniejsze. 

Miasto przyjazne młodym ludziom
poszerzenie bazy żłobkowej, 
wprowadziło strategię integra-
cji i rozwiązywania problemów 
społecznych, finansuje stypen-
dia dla najzdolniejszych uczniów, 
wprowadziło Kartę Dużej Rodzi-
ny i wiele innych. 

W kategorii warunków eko-
nomicznych badano w jakim 
mieście najłatwiej znaleźć pracę 
i zarobić na mieszkanie (9. miejsce 
Pruszkowa na 22 badane mia-
sta) oraz klimat dla przedsiębior-
czości (9. miejsce). Zbadano też 
poziom bezpieczeństwa i eduka-
cji oraz aktywności  społecznej, 
kulturalnej i sportowej miesz-
kańców (15. miejsce). Po zsumo-
waniu wyników ze wszystkich 
obszarów okazało się, że Prusz-
ków znalazł się tuż za podium 
ostatecznej klasyfi kacji. Czwar-
te miejsce oznacza, że tylko trzy 
polskie miasta (Rzeszów, Zielo-
na Góra i Warszawa) stwarzają 
lepsze warunki do rozpoczęcia 
samodzielnego życia. 

Pruszków na czwartym miejscu w rankingu miast sprzyjających rozpoczęciu samodzielnego życia 

łania wymagają poprawy – tłu-
maczy Konieczny.

Najlepiej Pruszków wypadł 
w dziedzinie polityki prorodzin-
nej, pozostawiając w tyle wszystkie 
badane miasta. – O skuteczności 
w tym obszarze świadczy fakt, 
że od dłuższego czasu obserwu-
jemy intensywny napływ nowych 

mieszkańców, którzy osiedlają się 
tutaj na stałe. Jesteśmy też jednym 
z niewielu miast, które mogą po-
chwalić się dodatnim przyrostem 
naturalnym – wylicza Witold Ko-
nieczny. Dodaje, że paleta dzia-
łań jest naprawdę szeroka: miasto 
w całości fi nansuje zajęcia dodat-
kowe w przedszkolach, planuje 
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LPruszków do badanej stawki 
dołączył na ochotnika. – Zwró-
ciliśmy się do fi rmy, która wy-
konała analizę dla „Gazety Wy-
borczej”, aby w ten sam sposób
zbadała i uwzględniła w ran-
kingu nasze miasto – mówi Wi-
told Konieczny, naczelnik biu-
ra promocji i kultury Pruszkows

Najlepiej Pruszków 
wypadł w dziedzinie 
polityki prorodzinnej, 
pozostawiając 
w tyle wszystkie 
badane miasta 

GRODZISK MAZOWIECKI
Na terenie grodziskiej gminy po-
wstanie kolejna szkoła podstawowa. 
Obiekt wybudowany będzie w Ka-
dach. – Ta szkoła jest nam niezwy-
kle potrzebna – przekonuje Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska. 
W najbliższych dniach władze Grodzi-
ska miały spotkać się z mieszkańcami 

Kad, bowiem na terenie tej miejsco-
wości ratusz nie posiada swoich grun-
tów, niezbędnych do budowy obiektu. 
– Przeprowadzony zostanie konkurs 
na zakup gruntów. Sprawę własno-
ści terenów chcemy uregulować 
jeszcze w tym roku – mówi Bene-
dykciński. Prace przy samej budowie 

W Kadach wybudują 
szkołę podstawową

miałyby ruszyć w 2016 r., tak aby od 
1 września 2017 roku szkoła „ruszy-
ła”. Według szacunków urzędu koszt 
budowy obiektu może wynieść na-
wet 20 mln zł. – Oczywiście zrobimy 
wszystko, aby pozyskać fundusze 
zewnętrzne, ale szanse są niewielkie 
– mówi Benedykciński. (MAP)

TERESA
ZWOLIŃSKA

6lista2miejsce

Kandydatka do Rady Powiatu Pruszkowskiego

K A N D Y D A T  B E Z P A R T Y J N Y

K W W  S L D  L E W I C A  R A Z E M

ŃSKA

66lilista

wiatu Pruszkowskiego

P A R T Y J N Y

Pruszków na czwartym miejscu w rankingu miast sprzyjających rozpoczęciu samodzielnego życia 

kiego magistratu. Skąd taki 
pomysł?  – Chcemy równać do 
najlepszych i na bieżąco spraw-
dzać, w jakich obszarach jes-
teśmy silni, a gdzie nasze dzia-
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REKLAMA

PRUSZKÓW
Pruszków przygotowuje się do te-
gorocznej edycji akcji „Szlachetna 
Paczka”. Na terenie miasta dzia-
ła 17 wolontariuszy. – Ofi arowują 
swój czas kosztem nauki, pracy, od-
poczynku. Chylę przed nimi czoła 
– mówi Grzegorz Zegadło, lider ak-
cji w mieście. Czym wolontariusze 

zajmują się w tej chwili? Odwiedzają 
rodziny, które wstępnie zakwalifi ko-
wano do akcji. Następnym krokiem 
jest poszukiwanie darczyńców. Mo-
że nim zostać każdy. Wystarczy, że 
zgłosi chęć udziału w akcji poprzez 
stronę internetową szlachetna-
paczka.pl. W tym samym miejscu 

Szlachetna młodzież 
„Szlachetnej Paczki”

22 listopada opublikowana zostanie 
lista rodzin, które oczekują na wspar-
cie. – W internetowym spisie będzie 
można wybrać konkretną rodzinę 
i sprawdzić czego potrzebuje. Nieko-
niecznie muszą to być osoby z Prusz-
kowa – dodaje Zegadło. Finał akcji 
zaplanowano na 13 i 14 grudnia. (EL)

Dołącz do strategii (kulturalnej) 
PRUSZKÓW
W Pruszkowie trwają 
otwarte warsztaty, 
które mają zaowocować 
określeniem celów, 
jakie gminna strategia 
rozwoju kultury 
powinna osiągnąć 
do 2020 roku. 
Niestety, chętnych 
do współpracy nie 
ma zbyt wielu.

Sytuacja może dziwić o tyle, że 
fora „uginają” się pod ciężarem 
zarzutów wobec obecnie pro-
ponowanej oferty kulturalnej 
miasta. Internauci na każde wy-
darzenie wymyślają dziesiąt-
ki innych, które według nich 
byłyby bardziej interesujące.

Niestety, wiedza, którą po-
siadają mieszkańcy, najpraw-
dopodobniej pozostanie wiedzą 
tajemną. Okazuje się bowiem, 
że warsztaty, podczas których 
każdy może się wypowiedzieć 
i wspólnie z innymi diagno-
zować istniejącą ofertę oraz 
pracować nad przyszłą stra-
tegią, wcale nie cieszą się zbyt 
dużym zainteresowaniem.

Po d c z a s  p a ź d z i e r n i k o -
wego spotkania byli obecni 

przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Ale już 8 li-
stopada niewielka salka ka-
wiarniana w pruszkowskim 
MOK-u nie tylko zapewniła 
wystarczającą ilość miejsca, 
ale i sporo wolnej przestrze-
ni (czyt. pustych krzesełek).

Nie przeszkadza to oczy-
wiście prowadzącym pod-
chodzić do sprawy z pełnym 
zaangażowaniem. Podobnie 
mieszkańcom, którzy w tak 
nielicznym gronie, w imie-
niu pozostałych, pozostawia-
ją ślad w postaci konkretnych 
zapisów. – Państwa zadaniem 
jest służyć swoją wiedzą i do-
świadczeniem, a naszym po-
m a g a ć  w  s f o r m u ł owa n i u 
treści, które posłużą do stwo-
rzenia dokumentu, będące-
go podstawą strategii gminy 
Pruszków – wyjaśnia Joanna 
Stefańska, niezależna koordy-
natorka warsztatów.

Do grupy w każdej chwili 
można się przyłączyć. Kolejna 
okazja 20 listopada. Spotkanie 
odbędzie się w sali dawnej ka-
wiarenki w MOK-u przy ulicy 
M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. 
Start o godz. 17.00. Zajęcia 
trwają trzy godziny.  (TK)

PRUSZKÓW
W Pruszkowie przybyła 
nowa przestrzeń 
publiczna. Przy 
ulicy Stalowej, na 
terenie dawnej fabryki 
obrabiarek, powstał 
Plac Mechaników.
Są tam ławki, są 
nasadzenia. Jest też 
tablica pamiątkowa 
oraz podświetlana 
fontanna.

Na terenach po byłej „Wy-
twórni Stowarzyszenia 
Polskich Mechaników 

z Ameryki” deweloper rozpo-
czął budowę osiedla. Docelo-
wo będzie tam 830 mieszkań, 
od niewielkich 30-metrowych 
po soft-lofty z tarasami na da-
chu. Ma również powstać gale-
ria handlowa z kinem, klubem 
sportowym, sklepami i lokala-
mi gastronomicznymi. Celem 
inwestycji jest zbudowanie no-
wego wizerunku tej części miasta. 
Z jednej strony ma to być miejsce 
funkcjonalne, nowoczesne i za-
pewniające pełną infrastrukturę, 
z drugiej – nawiązujące do prze-
szłości. W planach jest więc eks-
pozycja starych maszyn w pasażu 
pieszym, a na elewacjach mają 
pojawić się naturalne materiały 
nawiązujące do epoki świetności 
fabryki. Wnętrza budynków wy-
pełnią z kolei galerie zdjęć.

Natomiast 12 listopada ofi cjal-
nie otwarto Plac Mechaników 

Plac Mechaników otwarty
z centralnie umieszczoną re-
pliką tablicy upamiętniającej 
założenie fabryki obrabiarek. 
– Cieszę się, że doszło do pod-
pisania aktu, a w konsekwencji 
do oddania tego placu do użyt-
ku mieszkańców. Miejsce to jest 
bardzo ważne dla wielu prusz-
kowian, bo właśnie tutaj, w tym 
zakładzie pracowały nie tylko 
pojedyncze osoby, ale i całe ro-
dziny. Przed wojną miejsce to 
świadczyło o nowoczesnym 
Pruszkowie. Dzisiaj czasy są 

miasta służyło jak najlepiej – do-
dał Cezary Jankowski, prezes 
grupy Jankowski Pulchny, de-
welopera, który buduje osiedle.

Uroczystość urozmaiciło wy-
stąpienie 88-letniego Jerzego 
Zacharzewskiego, który ze szcze-

gółami opowiadał o historii prusz-
kowskich zakładów.

Na koniec prezydent miasta wraz 
z prezesem Jankowskim złożyli 
kwiaty pod tablicą pamiątkową. 
Potem nastąpiło „odpalenie” ko-
lejnej miejskiej fontanny.  (TK)
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Plac powstał przy 
ul. Stalowej, na 
terenie dawnej fabryki 
obrabiarek

inne, a przemysł wyprowadza się 
z centrum miasta. Są za to de-
weloperzy, którzy będą realizo-
wać tutaj osiedle mieszkaniowe. 
Szczególnie cieszę się jednak, że 
inwestor w porozumieniu pu-
bliczno-prywatnym zechciał 
wyłożyć swoje pieniądze, dzięki 
czemu możemy dzisiaj udostęp-
nić wszystkim mieszkańcom ten 
plac – mówił podczas uroczy-
stego otwarcia Jan Starzyński, 
prezydent Pruszkowa. 

– Firma nasza stara się wpi-
sać w krajobraz i dąży do tego, 
by to miejsce zmieniło swój wy-
gląd i wszystkim mieszkańcom 
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RASZYN
Mieszkańcy Dawid mogą cieszyć 
się z nowego chodnika. Odcinek 
o długości 960 m powstał wzdłuż 
ul. Długiej i kosztował gminę 400 
tys. zł. – Teren został podwyższo-
ny i wyrównany – mówi Andrzej 
Zaręba, wójt Raszyna. Wkrót-
ce chodnika doczekają się też 

piesi w Laszczkach. Powstanie on 
wzdłuż ul. Leszczynowej. Koszt? 
Powinien zamknąć się w kwocie 
160 tys. zł. Podkreślić należy, że 
budowa chodnika realizowana jest 
przy współpracy ze starostwem 
powiatowym. – Roboty już się roz-
poczęły. Po wybudowaniu, zostanie 

Gmina buduje nowe chodniki, 
w Dawidach już jest gotowy

on przekazany powiatowi. Na ogół 
kwestię chodników rozwiązujemy 
wraz z budową czy remontem ulic. 
W tych przypadkach jest inaczej, 
bowiem znajdują się one przy dro-
gach powiatowych. A jak wiemy, 
powiat nie buduje chodników 
– informuje wójt. (MAP)

Wiadomości Piątek, 14 Listopada 2014
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Przymiarka do rozbudowy
PIASTÓW
Rozbudowa 
o kolejne oddziały, 
termomodernizacja 
– to pilne potrzeby 
przedszkola przy 
ul. Żbikowskiej.

Mimo że w ostatnich latach sy-
tuacja przedszkoli w Piastowie 
ulegała poprawie – oddano do 
użytku placówkę przy ul. Go-
debskiego oraz fi lię przedszko-
la przy Grunwaldzkiej – to nie 
wszystko udało się zrobić. Mo-
wa przede wszystkim o Przed-
szkolu Miejskim nr 4, które nie 
doczekało się poważnych inwe-
stycji. – Faktycznie jest to je-
dyne przedszkole, gdzie w tej 
kadencji nie zostały podjęte ge-
neralne prace modernizacyj-
ne – przyznaje Marek Kubicki, 
burmistrz miasta. Dlaczego? 
Zadecydowały o tym nie tylko 
względy finansowe, ale rów-
nież harmonogram przyjęty 
przez magistrat.

Niebawem sytuacja ma się 
zmienić. Miasto opracowuje 
bowiem koncepcję rozbudowy 
placówki. – Nie ulega wątpliwo-
ści, że jest potrzeba zwiększe-
nia miejsc w przedszkolach. Po 
ostatniej rekrutacji, mimo od-
dania fi lii przy Grunwaldzkiej, 
okazało się, iż w mieście bra-
kuje jeszcze około 80 miejsc. 
A biorąc pod uwagę fakt, że od 
2017 r. obowiązkiem przedszkol-
nym objęte zostaną wszystkie 
dzieci, łącznie z 3-latkami, to 

przeprowadzenie takiej inwe-
stycji jest nieodzowne – argu-
mentuje Kubicki.

Miasto przymierza się więc 
do rozbudowy obiektu przy ul. 
Żbikowskiej o cztery oddziały. – 
Kwestią do ustalenia pozostaje 
forma. Czy będziemy dobudo-
wywać pomieszczenia metodą 
tradycyjną, czy modułową – mó-
wi burmistrz.

Ale nie tylko rozbudowa pla-
cówki jest konieczna. Kubicki: 
– Obiekt wymaga prac termo-
modernizacyjnych. Należało-
by też przebudować dach, który 
w obecnym spadzistym do środ-
ka kształcie, powoduje liczne 
zacieki wewnątrz budynku. Po-
nadto myśleliśmy o wymianie 
instalacji sanitarnych.

Według szacunków piastow-
skiego urzędu, prace termomo-
dernizacyjne i wymiana dachu 
powinny zamknąć się w kwocie 
280 tys. zł. – Sama termomo-
dernizacja ujęta jest w dofi-
nansowaniach Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska, tak więc na pewno stara-
libyśmy się o wsparcie – mówi 
Kubicki. Natomiast rozbudo-
wa obiektu to odrębna sprawa. 
– Koszty należałoby szacować 
proporcjonalnie do tych, ja-
kie ponieśliśmy przy budowie 
przedszkola na ul. Godebskie-
go. Z naszych wyliczeń wynika, 
że rozbudowa obiektu przy uli-
cy Żbikowskiej metodą moduło-
wą kosztowałaby blisko 3 mln zł 
– twierdzi burmistrz.  (MAP) 

W
W

W
.P

4.
PR

ZE
D

SZ
KO

LA
.N

ET
.P

L

PODKOWA LEŚNA
Ruszyła modernizacja 
ul. Warszawskiej 
w Podkowie. 
Prace dobiegną fi nału 
na początku stycznia.

Pod koniec października ekipa 
budowlana weszła na ul. Bukową, 
a 5 listopada rozpoczął się remont 
kolejnej podkowiańskiej ulicy. 
Chodzi o Warszawską, także 

położoną w centrum miasta, ale 
w przeciwieństwie do poprzed-
niczki obsługującą „uspokojony” 
ruch lokalny.

Warszawska będzie przebudo-
wana na odcinku od ul. Brwinow-
skiej do Głównej. Na chodnikach 
i na jezdni pojawi się szara kost-
ka brukowa. Wykonawca zadba 
też o nawierzchniowe odwodnie-
nie, regulację studzienek i wła-
zów kanalizacyjnych.

Ponieważ Podkowa jest mia-
stem objętym ochroną konserwa-
tora, planowane przedsięwzięcie 
musiało uzyskać jego decyzję. 
Podczas prowadzenia prac wyko-
nawca musi zwracać szczególną 
uwagę na generowane uciążliwo-
ści, w miarę możliwości ograni-
czając stosowanie sprzętu, np. by 
zmniejszyć emisję pyłów. do cię-
cia materiałów betonowych powi-
nien używać piły z nawadnianiem. 

Na Warszawskiej pojawi się szara kostka
Zobowiązał się także do sukcesyw-
nego wywożenia odpadów.

Ulica podczas remontu jest 
przejezdna tylko dla mieszkań-
ców, pojazdów budowy i służb 
komunalnych.

Roboty potrwają dwa miesią-
ce i pochłoną z budżetu miasta 
ponad 420 tys. zł. Wyłonionym 
w przetargu wykonawcą jest fi r-
ma Dombruk z Ożarowa Mazo-
wieckiego.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Nowe składy, częstsze 
kursy, szybszy przejazd 
– Warszawska Kolej 
Dojazdowa przygotowuje 
się do wprowadzenia 
istotnych zmian. 
Chodzi o zwiększenie 
napięcia na linii. 
 

Pociągi dziś korzystają z na-
pięcia 600 V, a niebawem 
będzie to aż 3000 V. Choć 

roboty związane z planowaną 
zmianą napięcia na swojej linii 
WKD dobiegają końca, to prze-
woźnik nie zdecydował się jeszcze 
na wprowadzenie zmian. Zmian, 
które pozwolą na zwiększenie licz-
by i częstotliwości kursów. – Inwe-
stycja jest w zasadzie zakończona, 
czekamy jeszcze na dostosowanie 
infrastruktury dostawców ener-
gii, bo tych mamy kilku – mówi 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. – Przełączenie planowane 
jest na przełom trzeciego i czwar-
tego kwartału 2015 roku. Testy 
będziemy prowadzić najprawdo-
podobniej w wakacje przy okazji 
remontu torowiska – dodaje. 

Pociągi pod większym napięciem
WKD przygotowuje się do zmiany napięcia na swojej linii, z 600 V do 3000 V  

Zmiana napięcia to dla WKD 
konieczność wymiany tabo-
ru. Dziś przewoźnik dysponuje 
ośmioma składami EN94, jed-
nym EN95 oraz czternastoma 

ta inwestycja jest zwyczajnie nie-
opłacalna. Wysłużone pociągi pój-
dą więc na żyletki. 

Jak przewoźnik poradzi sobie 
z obsługą pasażerów po wycofa-
niu starych składów? – Czekamy 
na dostawę sześciu pociągów od 
Newagu. Dostawy przewidziano 
na przełom 2015 i 2016 r. Te skła-
dy zastąpią wycofywane pociągi. 
Dziś i tak jeździ ich tylko siedem. 
Jeden skład czeka na decyzję o na-
prawie rewizyjnej lub... złomowa-
niu – zaznacza Kulesza. 

Jednak wielu podróżnych z sen-
tymentem patrzy na EN94. Prze-
woźnik zapewnia, że jeden lub dwa 
egzemplarze zostaną, na pamiat-
kę, w grodziskiej lokomotywowni. 
– Nie wiemy jeszcze czy będzie-
my je remontować, czy przebudo-
wywać do pierwotnego wyglądu 

z harmonijkowymi drzwiami 
– mówi  rzecznik wukadki. 

Warto jednak pamiętać, że no-
we składy EN97 wyprodukowane 
przez PESĘ Bydgoszcz przewoźni-
kowi przysporzyły wielu kłópotów. 
Oprócz problemów „wieku dzie-
cięcego” (z wadliwymi drzwia-
mi czy klimatyzacją) przewoźnik 
zmagał się z... kołami. Chodziło 
dokładnie o powierzchnię toczną 
kół, która zbyt szybko się ściera-
ła. W efekcie nowoczesne pocią-
gi zamiast wozić pasażerów stały 
w kolejce do naprawy. Warszawska 
Kolej Dojazdowa ratowała się wte-
dy wysyłając na trasy wysłużone, 
czterdziestoletnie składy EN97. 

Problemy taborowe w połą-
czeniu z planowaną zmianą na-
pięcia budzą u podróżnych obawy 
o punktualność i niezawodność 
WKD. Krzysztof Kulesza uspo-
kaja: – Dzięki wypracowanym 
wspólnie z producentem i pro-
jektantem zasadom w systemie 
utrzymania pojazdu oraz zmia-
nach w oprogramowaniu udało 
nam się opanować sytuację. Skła-
dy nie muszą już być co chwila od-
syłane na przetaczanie. Obecnie 
wszystkie są eksploatowane. Do 
końca roku ma się zakończyć mon-
taż stanowiska do przetaczania kół 
w naszej lokomotywowni. 

– Przełączenie 
planowane jest na 
przełom trzeciego 
i czwartego kwartału 
2015 roku – mówi 
rzecznik WKD
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WKD przygotowuje się do zmiany napięcia na swojej linii, z 600 V do 3000 V  

EN97. Te pierwsze przystosowa-
ne są do napięcia 600V. Nie ma 
jednak co liczyć na remont czter-
dziestoletnich pociągów, dla WKD 

 Wielu podróżnych z sentymentem patrzy na EN94...
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PODKOWA LEŚNA
Muzeum Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawisku zaprasza na 
uroczyste zakończenie obchodów 
XXX-lecia placówki. W programie 
koncert w wykonaniu akordeono-
wej formacji „Motion Trio”. Zespół 
jest ewenementem na europejskim 
i światowym rynku muzycznym 

i laureatem wielu prestiżowych na-
gród, m.in. Grand Prix IV Międzyna-
rodowego Konkursu Współczesnej 
Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa 
Pendereckiego. Koncerty „Motion 
Trio” to spektakle o szczególnej 
dramaturgii. Po koncercie nastąpi 
otwarcie wystawy „30 lat Muzeum 

Koncert akordeonowy 
w muzeum Iwaszkiewiczów

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów w Stawisku”. Start: 16 li-
stopada (niedziela), godz. 17.00, 
Muzeum Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawisku, Podkowa 
Leśna ul. Gołębia 1. Bilety: 20 zł 
(normalny) i 10 zł (ulgowy), do na-
bycia przed spotkaniem. (EL)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Kolejne miejscowości 
w regionie zgłaszają 
chęć uruchomienia 
lodowisk. – Jak tylko 
pozwoli na to pogoda 
– przyznają 
w Michałowicach 
i Milanówku.

A ura w ostatnich dniach 
sprawia,  iż mało kto 
jeszcze myśli o upra-

wianiu sportów zimowych, cho-
ciaż „śnieżna” pora zbliża się 
wielkimi krokami. W ostatnim 
czasie informowaliśmy, że do 
uruchomienia lodowisk poważ-
nie przymierzają się Pruszków
i Grodzisk. – Musimy poczekać 
na mrozy – ostudzają emocje 
w pruszkowskim powiecie.

W podobnym tonie wyraża-
ją się przedstawiciele innych 
samorządów. Jak chociażby 
Michałowic, gdzie lodowisko 

Otworzą, jak tylko pogoda pozwoli
Kiedy będzie można wziąć łyżwy i udać się na lodowisko? Gdy temperatura spadnie

łyżwiarskich akrobacji będą 
mogli pojeździć na lodowisku 
otwartym przy Zespole Szkół 
Gminnych nr 3 przy ul. Żabie 
Oczko 1. – Jeśli będzie odpo-
wiednia pogoda, na pewno tak. 
Lodowisko będzie uruchomio-
ne – mówi Patrycja Jankowska, 
rzecznik urzędu w Milanówku.

A co z pomysłem utworzenia 
lodowiska w Komorowie, o czym 
mówiło się jeszcze w 2012 roku? 
– Wszystko po kolei. Najpierw 
rozbudujmy szkołę. Równomier-
ne dysponowanie środkami fi -
nansowymi w tym przypadku 
jest najważniejsze – uważa wójt 
Krzysztof Grabka. 

funkcjonowało w poprzednim 
sezonie zimowym. – Jak tylko 
pogoda pozwoli obiekt zosta-
nie uruchomiony – informuje 
Krzysztof Grabka, wójt gminy. 
W Michałowicach są w o tyle 
komfortowej sytuacji, iż znajdu-
jąy się przy ulicy Szkolnej obiekt 
jest zadaszony. – Ale przy takiej 
aurze nie da się go zamrozić. 
Oczywiście można próbować, 
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Kiedy będzie można wziąć łyżwy i udać się na lodowisko? Gdy temperatura spadnie

– Poczekajmy 
do ujemnych 
temperatur – mówi 
Krzysztof Grabka, 
wójt Michałowic

jednak koszty by nas przerosły. 
Poczekajmy do ujemnych tem-
peratur – uspokaja wójt.

O lodowisku myślą również 
w Milanówku. Tak jak poprzed-
niej zimy, niebawem miłośnicy 

FOTOMIGAWKI

 Kampania przed wyborami samorządowymi nie porywała, 
była wręcz nudna. Wielu kandydatów ograniczało się do 
standardowych banerów, plakatów na słupach i drzewach. 
Inni stawiali na spotkania w terenie. Na zdjęciu Grzegorz 
Jastrzębski, starający się o urząd wójta Michałowic, w roz-
mowie z mieszkańcami.  (GOL) 

 Kandydaci w wyborach promują się, gdzie tylko można. 
Delikatnie mówiąc, nie sprzyja to wizerunkowi ulic. Ciekawe, 
czy sprawnie pójdzie sprzątanie?  (GOL) 
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Mieszkańcy powiatu prusz-
kowskiego odbywają ok. 
100 tys. przejazdów na 

dobę między miejscem zamieszka-
nia a Warszawą. Cel ich podróży to 
głównie dojazd do pracy i szkoły. 
Dziś komunikacja międzygminna na 
terenie naszego powiatu jest organi-
zowana przez poszczególne gminy, 
choć zgodnie z ustawą jest to zada-
nie powiatu. Jako kandydaci Mazo-
wieckiej Wspólnoty Samorządowej 
do Rady Powiatu Pruszkowskiego 
zobowiązujemy się do stworzenia 
spójnego ponadgminnego trans-
portu zbiorowego. Osobną kwestią 
jest współpraca z Warszawą w ra-
mach linii SKM i „wspólnego biletu”. 
Naszym zdaniem, to właśnie starosta 
powinien odpowiadać za koordyna-
cję i negocjacje w sprawie połączeń 
komunikacyjnych z Warszawą. Dzię-
ki temu jako powiat uzyskamy bar-
dziej korzystne warunki fi nansowania 
transportu i silniejszą pozycję do 

Zmieniamy na lepsze
Program wyborczy Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej opiera się na trzech fi larach. 
Stawiamy na transport, zdrowie i edukację.

kardiologicznych, przyczyna zgo-
nów. Chcemy, by oferta działających 
w Pruszkowie szpitali wzajemnie się 
uzupełniała i jednocześnie zapew-
niała bezpieczeństwo medyczne 
mieszkańcom naszego powiatu.

Możliwość kształcenia to jeden 
z największych przywilejów. Szkoły 
powinny gwarantować uczniom roz-
wój zainteresowań. Jednak zaple-
cze szkół ponadgimnazjalnych jest 
w powiecie pruszkowskim ubogie. 
Żadna z placówek nie ma pełnej 
bazy dobrze wyposażonych pra-
cowni naukowych: biologicznych, 
fi zycznych i chemicznych. Młodzi 
ludzie nie mają okazji do rozwi-
jania swoich pasji. Chcemy zbu-
dować centrum edukacyjne „Mały 
Kopernik”, które będzie prowadzi-
ło takie pracownie dla wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych, a jed-
nocześnie będzie ośrodkiem edu-
kacji powszechnej dla mieszkańców 
całego powiatu.

negocjacji z warszawskim Zarzą-
dem Transportu Miejskiego, nie tyl-
ko w zakresie linii autobusowych, ale 
także w zakresie „wspólnego biletu” 
oraz cen Warszawskiej Karty Miej-
skiej dla II strefy biletowej.

Kolejnym fi larem naszych dzia-
łań jest sfera zdrowia. Zabezpiecze-
niem medycznym dla mieszkańców 
naszego powiatu jest baza trzech 
szpitali: dwóch wojewódzkich i jed-
nego powiatowego. Aktywny rozwój 
gmin, powstające osiedla miesz-
kaniowe pokazują, że konieczne 
jest zapewnienie opieki medycz-
nej dla najmłodszych mieszkańców. 
W Szpitalu Powiatowym w Prusz-
kowie chcemy utworzyć oddział 
pediatryczny, którego od lat wycze-
kują mieszkańcy. W sferze zdrowia 
idziemy jednak dalej. W powiecie 
pruszkowskim potrzebna jest spe-
cjalistyczna poradnia onkologiczna. 
Choroby onkologiczne są wyzna-
czane jako druga, po chorobach 

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
Nasze stowarzyszenie na Mazowszu działa już od 13 lat. Skupiamy się na walce o jedno-
mandatowe okręgi wyborcze, kadencyjność stanowisk. Stawiamy na rozwój samorząd-
ności lokalnej oraz współpracę z innymi samorządami. Jako pierwsi rozpoczęliśmy walkę 
z janosikowym. Wspieramy lokalnych liderów samorządowych w ich codziennej pracy. Na-
szą misją jest bycie najlepszym stowarzyszeniem wśród bezpartyjnych ugrupowań, a ha-
słem misji jest „Zmieniamy na lepsze”.

Lekarz chirurg, ukończona Akademia 
Medyczna w Warszawie, 3 specjalizacje 

medyczne, podyplomowe studia 
ekonomiczne na Uniwersytecie 

Warszawskim, w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania 

im. L. Koźminskiego, w tym MBA, oraz 
zarządzanie spółką w ochronie zdrowia 

w WUM. W latach 1994 – 2014 
dyrektor Szpitala Kolejowego SPZOZ  

w Pruszkowie, w latach 2012 
– 2013 dyrektor w fi rmie Allenort 
Sp. z o o, Prezes Rady Nadzorczej 

Szpitala Grochowskiego oraz członek 
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego 

w Raszynie. Od 12 września 2014 roku 
Prezes Zarządu Szpitala Praskiego. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i odznaką Zasłużony

w Ochronie Zdrowia.

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki 
Warszawskiej, po studiach pracował  

Instytucie Przemysłu Gumowego 
„Stomil” w Piastowie. W 1990 r. został 

wybrany Burmistrzem Miasta Piastowa 
i funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 
pięć kadencji. Ukończył podyplomowe 
studia samorządowe na Uniwersytecie 

Warszawskim i w Instytucie Nauk 
Prawnych PAN. W ciągu ostatnich 
czterech lat pracuje jako doradca 

Prezydenta Miasta Pruszkowa 
Jana Starzyńskiego i Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego Grzegorza 
Benedykcińskiego. Uczestniczył także 

w pracach zespołu doradców Prezydenta 
RP nad przygotowaniem projektu „Ustawy 

o wzmocnieniu udziału mieszkańców 
w samorządzie terytorialnym” i założeń 
do projektu „Ustawy o aglomeracyjnych 

związkach transportowych”. 
Współtworzył stowarzyszenia: 

„Wspólnota Samorządowa Województwa 
Mazowieckiego” i „Instytut im. Prezydenta 

Ryszarda Kaczorowskiego”, 
którego jest wiceprezesem. 

Został odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi i Medalem Pro Memoria. 

Jest absolwentem Wydziału 
Zarządzania oraz Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, Studium Prawa 
Europejskiego – Administracja 

Publiczna w Wyższej Szkole 
Studiów Międzynarodowych 

w Łodzi oraz studiów podyplomowych 
w zakresie pośrednictwa i zarządzania 

nieruchomościami. W okresie pracy 
zawodowej zajmował szereg stanowisk 

kierowniczych, m.in. był Z-cą Burmistrza 
Gminy Brwinów III kadencji, 

w IV kadencji kierował Zespołem 
d/s Strategii i Analiz Rozwoju Gosp. 

Gminy Raszyn oraz był Z-cą Burmistrza 
Milanówka w VI kadencji. Był radnym 
powiatu pruszkowskiego III kadencji 

i IV do maja 2011 r. Praca w samorządzie 
jest dla niego służbą na rzecz 

mieszkańców, a szczególnie dla osób 
niepełnosprawnych w gminie Brwinów 

i powiecie pruszkowskim. Mottem 
życiowym R. Malinowskiego 
jest: na funkcjach się bywa, 

a człowiekiem się jest. Człowiek jest 
wart tyle, ile może drugiemu 

w potrzebie pomóc.

LIDERZY LISTY NR 20 DO RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Krzysztof 
RYMUZA

BrwinówPiastówPruszków

Zdzisław
BRZEZIŃSKI

Ryszard
MALINOWSKI

Sfi nansowano ze środków Komitetu Wyborczego Mazowiecka Wspólnota Samorządowa



11GAZETA WPRWPR24.pl ReklamaPiątek, 14 Listopada 2014



12 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plPiątek, 14 Listopada 2014Wiadomości

Zalegają 
z umowami
na wodę
NADARZYN
– Chodzi głównie 
o kwestię  uporządkowania 
sprawy – tak Piotr 
Kozłowski, prezes 
Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn 
tłumaczy apel, jaki 
spółka wystosowała do 
mieszkańców gminy.

A czytamy w nim, że… „Przed-
siębiorstwo Komunalne Nada-
rzyn zwraca się z prośbą do 
użytkowników sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, którzy 
do tej pory nie podpisali stoso-
wej umowy dotyczącej dostar-
czenia wody i odbioru ścieków 
o jak najszybsze jej podpisanie”.

Czy w takim razie spółka ma 
kłopoty z egzekwowaniem na-
leżności? – Problemów nie ma, 
ale są użytkownicy, którzy płacą 
za korzystanie z sieci, a nie ma-
ją jeszcze podpisanych umów. 
Informacje o tym fakcie po-
zostawiane przez inkasentów 
nie zawsze przynoszą rezultat. 
Chcemy po prostu uporząd-
kować sprawę. Tym bardziej, 
iż przymierzamy się do wysy-
łania faktur drogą e-mailową – 
tłumaczy Piotr Kozłowski.

O jakiej więc grupie „zapo-
minalskich” mowa? – Nie jest 
to wielka liczba osób – uspoka-
ja prezes Kozłowski. Niemniej 
liczy na wyrozumiałość miesz-
kańców. Szczególnie tych, któ-
rzy do sieci podłączeni zostali 
stosunkowo niedawno.

A jak pokazuje historia, osób 
korzystających z kanalizacji czy 
wodociągu przybywa. Prezes 
Kozłowski: – Jesteśmy gmi-
ną, która się rozwija. Przybywa 
działek budowlanych. Musimy 
więc non stop uzupełniać sieć, 
w głównej mierze poprzez jej 
wydłużanie. W ostatnim czasie 
nowa sieć pojawiła się w Ruś-
cu, Wolicy, Kajetanach. W pro-
jekcie jest jej budowa w Starej 
Wsi. – Samych projektów jest 
sporo. Ale jak wiemy, wiele za-
leży od fi nansów – podkreśla 
prezes Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego Nadarzyn i do gro-
na oczekujących na rozbudowę 
sieci dodaje Urzut, Krakowiany 
i Wolę Krakowiańską. – Cze-
ka nas również II etap inwe-
stycji w Wolicy, gdzie po jednej 
części powstała już sieć ka-
nalizacyjna wraz z oczyszczal-
nią – dodaje.  (MAP) 

Wrzawa wokół targowiska
MILANÓWEK
Milanówek obiegła wieść, 
że wraz z uchwaleniem 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
„Śródmieście” miasto 
chce zlikwidować 
targowisko miejskie. 
– Byt kupców na 
targowisku jest 
niezagrożony – deklaruje 
burmistrz Wysocki.

Sporo nerwowych chwil przeżyli 
ostatnio kupcy Targowiska Miej-
skiego przy ul. Piłsudskiego. Ale 
nie tylko oni. Mieszkańcy Mi-
lanówka także stanowczo zare-
agowali na wiadomość, że obiekt 
mógłby zniknąć z powierzchni 
ziemi. Informacja o rzekomych 
planach likwidacji targowiska 
i jego zamiany na pasaż czy ga-
lerię wypłynęła zarówno wśród 
kupców, jak i na Facebooku. – 
Z przeznaczenia terenu i para-
metrów zabudowy wynika, że na 
terenie targowiska może powstać 
„galeria handlowa” – napisało na 
swoim profi lu Stowarzyszenie 
Razem dla Milanówka.

W trakcie ostatniej sesji rady 
miasta liczne grono kupców bro-
niło swoich interesów. Handlują-
cy, którzy mają poparcie u wielu 
mieszkańców, sprzeciwiali się 
określonym punktom w uchwa-
le miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu 
„Śródmieście”. Chodzi głównie 
o zapis dopuszczający na terenie 
targowiska zabudowę dwukondy-
gnacyjną oraz plan budowy par-
kingu podziemnego.

Ponad dwugodzinna dyskusja 
zaowocowała tym, że burmistrz 
Jerzy Wysocki złożył do projek-
tu planu dwie autopoprawki: wy-
kreślił parking podziemny oraz 

dodał, że usługi kultury mogą być 
realizowane wyłącznie na drugiej 
kondygnacji obiektu. Plan oczy-
wiście został uchwalony.

Kupców jednak ciągle boli to, że 
nikt przed uchwaleniem planu nie 
zapytał ich o zdanie. – Milanow-
scy kupcy mogą znaleźć się w sy-
tuacji, że w niesprecyzowanym 
bliżej czasie mogą stanąć wobec 
faktu, że muszą się „zwijać” z ba-
zarku, a jeśli chcą dalej handlo-
wać, to w planowanej hali, gdzie 
czynsz za stoisko niekoniecz-
nie będzie do zaakceptowania” 
– alarmuje Razem dla Milanówka.

W wydanym po obradach 
sesji oświadczeniu do kupców 
burmistrz Milanówka uspo-
kaja. „Samorząd Milanowski 
z Burmistrzem Miasta na czele 
gwarantuje dalsze niezakłócone 
funkcjonowanie targowiska” – 
czytamy we wstępie pisma. Jerzy 
Wysocki zapewnia, iż milanowski 
samorząd planuje na targowisku 
wykonać jedynie prace estetycz-
no-użytkowe, czyli budowę zada-
szenia głównych ciągów pieszych, 
a także ujednolicenie frontów 
pawilonów, poprzez dobudowę 
funkcjonalnych stelaży.  (MAP) 

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Deszczowa pogoda nie 
odstraszyła miłośników 
biegania i w minioną 
sobotę (8 listopada) 
z sukcesem zadebiutował 
w Pruszkowie parkrun.

Wzawodach wzięły 
udział  123 osoby 
w różnym wieku i z róż-

nymdoświadczeniem biego-
wym. Jak potwierdza Janusz Wi-
śniewski, koordynator prusz-
kowskiej imprezy, nie była im 
straszna mżawka i poranny 
chłód. – Pierwszy bieg możemy 
zaliczyć do bardzo udanych. Na 
starcie pojawiła się nadspodzie-
wanie duża liczba zawodników 
– mówi. Biegli młodsi i starsi. 
Jedna z uczestniczek na trasę 
zabrała w wózku swoje dziec-
ko. Niektórym towarzyszyli ich 

Parkrun udanie zadebiutował
daje, najważniejsze jest przygoto-
wanie do biegu i każdy z uczestni-
ków powinien wcześniej zadbać 
nie tylko o kondycję, ale także 
o własne zdrowie. 

Poza biegaczką, której trzeba 
było udzielić pomocy, pozostałym 
uczestnikom udało się szczęś-
liwie dotrzeć do mety. Po zakoń-
czeniu jeden z nich tak bardzo 
cieszył się z sukcesu, że posta-
nowił go uczcić… kąpielą w po-
bliskim stawie. Wiśniewski: – 
Atmosfera była świetna. Muszę 
podkreślić wielką pracę wolon-
tariuszy, którzy dbali o bezpie-
czeństwo na trasie, mierzyli czas, 
wspierali zawodników. 

Biegi parkrun na tej samej 
trasie i w podobnej formie będą 
odbywać się co tydzień. Przed im-
prezą należy zarejestrować się na 
stronie parkrun.pl i wydrukować
 indywidualny kod zawodnika.   

Start najbliższego biegu:15 li-
stopada (sobota), godz. 9.00, Park
Potulickich w Pruszkowie. 

Trasa o długości 5 kilometrów wiodła wokół Parku Potulickich. Kolejny bieg już w sobotę

z mężczyzn, Andrzej Miedziejew-
ski, dotarł do mety po 18 minutach 

Sam bieg odbywał się bez 
większych zakłóceń. Tylko jed-
na z uczestniczek miała drobne 

problemy ze zdrowiem i w trakcie 
biegu gorzej się poczuła. – Udzie-
liliśmy podstawowej pomocy 
i wszystko dobrze się skończyło 
– zapewnia Wiśniewski. Jak do-
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Bczworonożni pupile. Spełniły się 

więc zapowiedzi organizatorów, 
że będzie radośnie i rodzinnie. 

Trasa o długości 5 kilometrów 
wiodła wokół Parku Potulickich. 
Całkowity dystans przebiegnię-
ty przez wszystkich uczestników 

 W kategorii kobiet zwyciężyła zaledwie 8-letnia 
Eliza Galińska z Pruszkowa

Nowe trasy SKM nie dla nas
REGION
Szybka Kolej Miejska 
planuje uruchomienie 
nowych tras. Jak udało 
nam się ustalić, w planach 
nie uwzględniono 
zmian na linii S1.

Nowe połączenia mają się poja-
wić w wyniku modernizacji War-
szawskiego Węzła Kolejowego, 
planowanej na lata 2015-2022. 
Po usprawnieniu infrastruktu-
ry przewoźnik wprowadzi kursy 
na najbardziej obłożonych od-
cinkach. Nie ma jednak szans, 
aby zmiany pojawiły się na li-
nii Otwock-Pruszków. To ozna-
cza, że na razie trzeba porzucić 
nadzieję na wydłużenie trasy S1 
do Grodziska Mazowieckiego 
czy choćby Milanówka.

O przyczyny zapytaliśmy 
biuro prasowe Szybkiej Kolei 
Miejskiej. – Nowe połączenia 
są na etapie planowania, ale sa-
ma SKM nie ma wpływu na ich 
kształt – informuje Magdalena 
Lerczak. – Jesteśmy wykonaw-
cą zleceń Zarządu Transpor-
tu Miejskiego i to tam zapadają 
decyzje. Za transport i plano-
wanie odpowiada warszawski 

urząd miasta. Nasza rola ogra-
nicza się tylko do realizacji za-
mówionych tras – wyjaśnia.

Dlaczego więc Zarząd Trans-
portu Miejskiego nie planuje roz-
woju trasy S1? – Zdajemy sobie 
sprawę, że mieszkańcy Grodzi-
ska Mazowieckiego chcieliby, 
aby SKM-ka dojeżdżała do ich 
miasta, ale na razie nie rozważa-
my takiej możliwości. Wydłuże-
nie trasy znacząco pogorszyłoby 
komfort podróżnych z Prusz-
kowa czy Piastowa – informuje 
Igor Krajnow, rzecznik ZTM. 
Dodaje, że puszczenie SKM-ki 
do Grodziska rodziłoby dodat-
kowe problemy związane m.in. 
z biletami na przejazd. – Do-
jazd do tego miasta w ramach 
2 strefy biletowej byłby trudny 
do zrealizowania. Konieczne 
byłoby wprowadzenie rozwią-
zań dostosowanych do warun-
ków i odległości – twierdzi.

Wynika z tego, że Grodzisk po 
prostu leży dla ZTM-u za dale-
ko. Przyznaje to sam rzecznik 
spółki, który mówi: – Grodzisk 
leży dalej niż sięga aglomeracja 
warszawska, a do naszych obo-
wiązków należy planowanie 
transportu na jej obszarze.  (EL) 
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REGION
W ciągu czterech dni (od minio-
nego piątku do wtorkowej nocy) 
zarówno w Pruszkowie, jak i w Gro-
dzisku Mazowieckim policjanci nie 
odnotowali ani jednego wypad-
ku. Były za to kolizje. Na terenie 
powiatu pruszkowskiego mundu-
rowi wyjeżdżali do nich 18 razy. 

Najwięcej, bo siedem razy – w so-
botę. Grodzisk wypadł jeszcze 
lepiej. Przez długi weekend od-
notowano tylko sześć kolizji. Jak 
zwykle nie obyło się bez elimino-
wania z ruchu kierowców, którzy 
ruszyli w drogę będąc pod wpły-
wem alkoholu. Na pruszkowskich 

Długi weekend był na drogach 
wyjątkowo bezpieczny

drogach policjanci spotkali się z pię-
cioma takimi przypadkami, a na gro-
dziskich – z czterema (jeden z nich to 
rowerzysta). – Przy takich statysty-
kach możemy mówić o wyjątkowo 
bezpiecznym weekendzie – podsu-
mowała Katarzyna Zych, rzecznik 
grodziskiej komendy. (TK)

Trasa o długości 5 kilometrów wiodła wokół Parku Potulickich. Kolejny bieg już w sobotę

tyle osób 
wzięło udział 
w pruszkowskim 
biegu parkrun 

123

wyniósł 615 km. W kategorii ko-
biet zwyciężyła zaledwie 8-let-
nia Eliza Galińska z Pruszkowa 
z czasem 22 minut. Najszybszy 
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PRUSZKÓW
Tor kolarski w Pruszkowie okazał 
się szczęśliwy dla Andrzeja Bartkie-
wicza, który w sobotę (8 listopada) 
pobił na nim rekord Polski w jeździe 
godzinowej. Przejechał ponad 47 km. 
22-letni zawodnik Sante Whistle 
Ziemia Brzeska poprawił wynik 
o ponad 5 km. Jak podkreśla 

Dariusz Noceń z Polskiego Związku 
Kolarskiego, nie byłoby tego wyczy-
nu, gdyby nie doping kibiców, którzy 
licznie przybyli na tor kolarski BGŻ 
Arena. Sam Bartkiewicz podzięko-
wał kibicom za wsparcie, na swoim 
facebookowym profi lu napisał: 
„Atmosfera była wspaniała, wszyscy 

Pobił rekord Polski 
na pruszkowskim torze

spisali się perfekcyjnie. Jesz-
cze raz dziękuję”. Jak usłyszeli-
śmy w Polskim Związku Kolarskim, 
w przyszłym roku podjęta zosta-
nie przez 22-latka kolejna próba 
poprawienia rekordu kraju i ata-
ku na rekord świata (w sobotę tego 
drugiego pobić się nie udało). (EL)

Nowe wiaty
na przystankach
GRODZISK MAZOWIECKI
W centrum Grodziska 
pasażerowie czekają na 
autobusy pod nowymi 
wiatami. Wymiana 
objęła 13 przystanków.

Postawiono nowoczesne, 
bardziej funkcjonalne i es-
tetyczne obiekty. Większość 
to wiaty 2- lub 3-modułowe. 
Wszystkie są przeszklone, 
wyposażone w ławki, gablo-
ty na rozkłady jazdy i ramki 
na ekspozycję numerów li-
nii autobusowych.

Wymiana wiat objęła przy-
stanki: przy ul. Królewskiej 
50, 59 i 67, przy Montwiłła 
71 w okolicy cmentarza, przy 
Okulickiego 8 (przy szkole 
muzycznej), przy Sienkiewi-
cza 51 i 25-29, przy ul. Teligi 
5, na Placu Króla Zygmunta, 
a także przy Zondka 5 oraz 
Matejki 6 i 9.

Zamówienie zrealizo-
wała fi rma A2HM P.H.P.U. 
Zaproponowała w przetar-
gu najkorzystniejszą cenę 
(197,5 tys. zł).  (TK) 

TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Jeśli poszkodowany nie 
jest chory psychicznie 
i nie zagraża sobie 
i osobom postronnym, 
nie możemy wezwać 
karetki wbrew jego 
woli. Co w takim razie 
mogę zrobić? Z takim 
dylematem spotkał się 
mieszkaniec Pruszkowa, 
który pomógł 
przypadkowo 
spotkanej kobiecie.

Pod rzędem sklepów przy 
ul. Ewy mężczyzna natknął 
się na dwie kobiety: młodsza 

próbowała pomóc starszej wstać. 
Ta druga była zakrwawiona. – Za-
pytałem, co się stało. Usłyszałem, 
że ta pani przewróciła się i upadła 
na twarz. Usiłowałem dowiedzieć 
się czegoś więcej o okolicznościach 
tego zdarzenia, ale poszkodowana 

Każdy sam decyduje, czy chce pomocy
wypadku, a sam ponownie po-
mogłem jej wstać. 

W tym czasie oddzwoniono 
z dyspozytorni, dopytując o szcze-
góły, po czym wysłano karetkę, 
która pojawiła się na miejscu po 
około pięciu minutach. Dlacze-
go dyspozytor zmienił zdanie? 

Wyjaśnienia znów szukamy 
u rzecznika. – Starszy dyspozy-
tor mógł uznać, że należy lepiej 
zapoznać się z sytuacją i wziąć 
np. pod uwagę fakt, że jeśli po-
szkodowana ma uraz głowy, mo-
że niewłaściwie oceniać sytuację 
– mówi Hepner.

– A gdyby stało się coś gorsze-
go, wtedy wszyscy, łącznie z tym 
dyspozytorem, uznaliby, że zno-
wu doszło do tragedii, bo nikt 
nie zareagował – podsumowuje 
pan Tomasz.

Mężczyzna za naszym pośred-
nictwem dziękuje tym, którzy nie 
pozostali obojętni, widząc, że ktoś 
potrzebuje pomocy. My dołącza-
my się do podziękowań i gratulu-
jemy postawy. 

Dylemat mieszkańca Pruszkowa, który pomógł przypadkowo spotkanej, zakrwawionej kobiecie

Poprosiliśmy o komentarz 
rzecznika Falck Medycyna. – 
Dyspozytor zareagował zgod-
nie z przepisami. Nie ma prawa, 
które pozwalałoby leczyć na si-
łę. Każdy dorosły człowiek sam 
decyduje o tym czy chce pomo-
cy, czy nie. I w takiej sytuacji 
nic nie możemy zrobić. Chyba 
że poszkodowany jest ubezwła-
snowolniony albo ma atak i za-
graża sobie lub innym osobom. 
Wtedy jednak potrzebujemy 

asysty policji. Funkcjonariu-
sze eliminują zagrożenie, a my 
zajmujemy się pacjentem – tłu-
maczy Aleksander Hepner.

Na tym historia z 29 paź-
dziernika się nie skończyła. Ko-
bieta poszła dalej, a na jezdni 
znów się przewróciła. Pan To-
masz: – Krwawiła jeszcze bar-
dziej. W dodatku leżała na ulicy. 
Poprosiłem więc przypadko-
wego kierowcę, by nas zasło-
nił, bo przecież mogło dojść do 
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Snie bardzo chciała rozmawiać. 

Pomyślałem, że jest w szoku, 
więc zadzwoniłem po pogotowie 
– opowiada pan Tomasz.

Kobieta nie chciała, by wzy-
wać karetkę, o czym mężczyzna 
poinformował dyspozytora. Tu 

spotkała go niespodzianka: dys-
pozytor wyjaśnił, że jeśli ktoś nie 
chce pomocy lekarza, to nie wol-
no mu jej narzucić.

– Nie ma prawa,
 które pozwalałoby 
leczyć na siłę. Każdy 
dorosły człowiek sam 
decyduje o tym czy
chce pomocy, czy nie 
– tłumaczy Aleksander 
Hepner, rzecznik 
Falck Medycyna

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a, tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Kelnera do Hotelu, 
k.senderowicz@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

 ► OPERATOR  - MECHANIK - ELEKTRONIK 
MASZYNY PAKUJĄCE -  PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ SYSTEM 3 -ZMIANOWY, 
SOKOŁÓW K/JANEK 
BIURO@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Podnajmę stanowisko manicure/pedicure 
kosmetyczce tel. 502 036 239 

 ► Pracowników ochrony na obiekt spedycyjny 
w m. Moszna Parcela. Tel. 0 608 69 69 29

 ► Recepcjonistkę do Hotelu, 
k.senderowicz@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. B, C  
z doświadczeniem z okolic Błonia 
728 365 821 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń na sieci 
sanitarne zewnętrzne, 601 304 833 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom 110 m2, działka 900 m2, Siestrzeń, 
536 841 814 

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605338255 

 ► Działki budowlane, 1300, 1169 mkw, 
Nowa Wieś/Granica, 601 333 138 

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu 
lub własnej aranżacji 9/10 piętro, 
os. Staszica tel. 517 195 186, 180 000 zł 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 733 26 26 26 

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 II piętro 
60m2, Tel. 605 338 255 

 ► Mieszkanie w kamienicy w samym 
centrum Pruszkowa, po generalnym 
remoncie (w 2008 r.). Duży pokój 22m2, 
sypialnia 9m2, oddzielna kuchnia 8m2, 
łazienka z wc oraz prysznicem 4m2 
oraz przedpokój 4m2. Do mieszkania 
przydzielona jest piwnica. 503 647 032  

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 mkw, 
przestronny, podpiwniczony, Grodzisk 
Mazowiecki. 733 26 26 26  

 ► Działka budowlana piękna Nowa Wieś, 
1007m2, idealna lokalizacja, tanio 
733 262 626 

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, 
Prusa 84, 70m, 4pok 2p, Winda, 
spódz.–własnosc. Super  Okazja 239  000.- 
600 200 702 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, 
tel.: 501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 2600m2. 
Wysoki standard, zadbany i funkcjonalny 
ogród ze stawem. Pilna sprzedaż. 
733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 1300 m. 
Utwardzony ,oświetlony. Przy ul. 
DZIAŁKOWEJ. 1800 zł TEL 600 214 802
 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie do wyrejestrowania, 
odbiór, ekwiwalent, stacja 
demontażu, Pruszków, 
tel.: 22 723 46 66, 501 139 173 

Automoto – sprzedam

 ► Opel Agila 2004r. cena wywoławcza 5300zł 
szczegóły na BIP.cdr.gov.pl 

Sprzedam

 ► Sprzedam adapter + płyty 22 728 00 57 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługa

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Anteny TV-SAT Montaż Serwis Ustawianie 
Gwarancja 24m-ce. 600 309 424 
anteny@rafsat.pl 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka; ochrona roślin 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie, 
pielęgnacja, 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy.
Pruszków i okolice. 500 891 490 

POŻYCZKI NIEBANKOWE do 2 000 zł. 
Minimum formalności, natychmiastowa 
wypłata, również emeryci i renciści. 
DZWOŃ 784 36 36 36 

 ► Projektowanie grafi czne oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Studnie, 601 231 836 

Ślusarstwo, balustrady, ogrodzenia, 
bramy, usługi spawalnicze. 
Konkurencyjne ceny, 695 140 282 

 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 
surowe, wykończenia, remonty, duże 
doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe WERO-MONA, 
728 963 965, wero-mona@wp.pl 

 ► Usługi remontowe elektryka , ścianki 
gk, sufi ty podwieszane i amstrong ,gipsy 
malowania, terakota glazura ,mieszkania 
domy biura sklepy profesjonalnie i pod 
klucz tel.537 513 297 

 ► Utylizacja gałęzi, 661 880 661 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JA
ZD

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

BEZPOŚREDNIO 
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe na 1 piętrze (13,4m2 i/lub 
27,4m2 i/lub 13,4m2) oraz powierzchnia do indywidualnej aranżacji 
pomieszczeń biurowych według wskazówek przyszłego najemcy  
o łącznej pow. 271m2 (II piętro), położone w nowoczesnym 
kompleksie magazynowo-biurowym w Pruszkowie, w pobliżu Urzędu 
Celnego. Doskonała lokalizacja w pobliżu (1 km) zjazdu z autostrady 
A2. Dojazd komunikacją publiczną!
Dostępna powierzchnia magazynowa (z obsługą).
Teren zamknięty, całodobowa ochrona, parking i plac manewrowy.  

KONTAKT: 
marek.kijewski@mexem.com.pl; tel. 227381280 lub 607402532

ATRAKCYJNA CENA

PRZEDSTAWICIELA MEDYCZNEGO  
na rejon Pruszkowa / Grodziska Mazowieckiego  
i okolic do sprzedaży abonamentów medycznych. 

Oferuję indywidualną ścieżkę rozwoju  
i kariery oraz bezpłatne szkolenia. 

Nr kontaktowy 502 282 746

 ► Złota rączka 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, 
pranie verticali, 9-20, 501 175 813 

Zdrowie

 ► Protezy dentystyczne-tanio! 502 382 303
 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Różne

 ► Nekropolie Pruszków. Sprzedam grób 
murowany 6 komór, 2 poziomy. 
Tel. 22 728 64 45 

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 
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Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, 
że w dniu 4.11.2014 r. została wydana decyzja nr 459/II/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
„Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem 
tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 
w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez 
węzła) – węzeł „Paszków” (z węzłem)”.  Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 

Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek 
przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
gmina Michałowice:
obręb 9 – Opacz Mała, działki nr ew.:  268/3 (268/4, 268/5), 295/3 (295/5, 295/6),
obręb 6 – Michałowice Wieś, działki nr ew.: 133/3 (133/4, 133/5), 139/3 (139/4, 139/5), 140/3 (140/4, 140/5), 
144/3 (144/4, 144/5), 145/5 (145/6, 145/7), 
gmina Raszyn:  
obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.: 84/7 (84/9, 84/10), 84/8 (84/11, 84/12),
obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.: 361/9 (361/10, 361/11, 361/12), 381/4 (381/5, 381/6), 394/2 (394/5, 
394/6), 395/2 (395/5, 395/6, 395/7),
gmina Nadarzyn:  
obręb 19 – Wolica, działki nr ew.: 402/2 (402/3, 402/4), 403/13 (403/14, 403/15), 404/3 (404/6, 404/7), 537/8 
(537/9, 537/10), 540/2, 543 (543/1, 543/2), 544/3 (544/4, 544/5), 550/2 (550/3, 550/4), 661/2 (661/3, 661/4), 
669/2 (669/3, 669/4), 670/2 (670/3, 670/4), 673/2 (673/3, 673/4), 674/4 (674/5, 674/6), 675/4 (675/5, 675/6), 
676/4 (676/5, 676/6), 678/6 (678/7, 678/8), 679/2 (679/3, 679/4), 680/3 (680/5, 680/6), 680/4 (680/7, 680/8), 
684/2 (684/4, 684/5), 748/5 (748/6, 748/7), 748/3 (784/8, 748/9), 749/2 (749/3, 749/4), 776/2 (776/3, 776/4),  
777/4 (777/5, 777/6), 778/17 (778/26, 778/27), 778/7 (778/18, 778/19, 778/20), 778/10 (778/21, 778/22, 
778/23), 778/13 (778/24, 778/25), 779/2 (779/4, 779/5), 786/2 (786/3, 786/4), 787/2 (787/3, 787/4), 788/4 
(788/11, 788/12), 792/2 (792/4, 792/5), 798/2 (798/3, 798/4), 799 (799/1, 799/2), 804/1 (804/9, 804/10), 804/5 
(804/7, 804/8), 856/3 (856/4, 856/5), 878/2 (878/3, 878/4), 881/8 (881/9, 881/10), 884/2 (884/3, 884/4), 958/2 
(958/3, 958/4), 961/5 (961/6, 961/7), 962/5 (962/6, 962/7, 962/8, 962/9), 990/2 (990/3, 990/4, 990/5), 992/3 
(992/4, 992/5), 997/2 (997/3, 997/4), 1003/2 (1003/3, 1003/4), 1006/4 (1006/5, 1006/6),
obręb 16 – Walendów, działki nr ew.: 99/2 (99/3, 99/4).
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale 
przeznaczone pod przebudowę):
gmina Michałowice:
obręb 9 – Opacz Mała, działki nr ew.:  146/3, 147/5, 147/6, 149/1, 150/4, 192/6, 268/3 (268/4, 268/5),
obręb 6 – Michałowice Wieś, działki nr ew.: 132/2, 
obręb 15 – Sokołów, działki nr ew.: 209/5, 384/3, 

gmina Raszyn:  
obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.: 57/1, 77/3, 84/8 (84/11, 84/12), 89/4,
obręb 10 – Nowe Grocholice, działki nr ew.: 22/14, 76, 235, 237/1,
obręb 12 – Puchały, działki nr ew.: 10/2, 11/2, 22/2, 31/6, 92/2, 93/4, 94/2, 95/3, 97/2, 98/6, 99/2, 100/2, 101/2, 
102/2, 103/2, 104/2, 105/2, 110/13, 110/11, 111/7, 111/8, 112/3, 112/4, 113/3, 114/3, 115/3, 157/3, 164/7, 
165/5, 166/3, 167/6, 168/3, 170/4, 171/3, 172/3, 173/3, 174/14, 174/16, 175/2, 177/6, 178/4, 179/3, 180/3, 
181/5, 181/6, 213/2, 238/9, 238/5, 241/2,  
obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.: 73/6, 73/8, 77/3, 79/5, 79/7, 82/27, 82/31, 82/23, 83/4, 87/7, 87/9, 88/10, 
90/4, 91/5, 96/8, 100/3, 107/7, 107/10, 107/14, 151/8, 155/7, 161/5, 182/13, 
obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 10/2, 135/17, 135/15, 136/16, 138/4, 139/4, 140/20, 140/25, 141/6, 147/5, 
147/11, 150/3, 156/10, 157/8, 158/4, 160/6, 160/7, 162/3, 163/2, 202/5, 203/6, 204/3, 205/2, 208/3, 210/3, 
213/4, 224/7, 231/3, 235/8, 239/5, 243/6, 245/14, 246/4, 247/6, 251/3, 252/6, 252/10, 253/3, 255/4, 258/7,
 obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.: 9/7, 9/10, 9/12, 13/5, 13/3, 17/3, 19/9, 20/5, 21/5, 22/4, 23/4, 25/10, 
32/4, 34/3, 35/3, 36/3, 71/3, 73/2, 75/2, 
gmina Nadarzyn:  
obręb 19 – Wolica, działki nr ew.: 402/2 (402/3, 402/4), 403/11, 403/12, 403/13 (403/14, 403/15), 407/2, 545/2, 
550/2 (550/3, 550/4), 642/2, 1075, 649/6, 650/12, 655/4, 655/2, 673/2 (673/3, 673/4), 674/4 (674/5, 674/6), 
675/4 (675/5, 675/6), 676/4 (676/5, 676/6), 678/4, 678/6 (678/7, 678/8), 680/4 (680/7, 680/8), 683/4, 684/2 
(684/4, 684/5), 686/1, 752/4, 773, 776/2 (776/3, 776/4), 778/17 (778/26, 778/27), 778/7 (778/18, 778/19, 
778/20), 778/10 (778/21, 778/22, 778/23), 778/13 (778/24, 778/25), 779/2 (779/4, 779/5), 782/2, 783/2, 786/2 
(786/3, 786/4), 787/2 (787/3, 787/4), 788/10, 788/4 (788/11, 788/12), 790/2, 856/3 (856/4, 856/5), 881/8 
(881/9, 881/10), 883/2, 884/2 (884/3, 884/4), 887/2, 961/5 (961/6, 961/7), 962/5 (962/6, 962/7, 962/8, 962/9), 
987/2, 989/2, 990/2 (990/3, 990/4, 990/5), 992/3 (992/4, 992/5), 996/11, 996/14, 1001/4, 1002/2, 1006/4 
(1006/5, 1006/6), 1027,
obręb 1 – Nadarzyn, działki nr ew.: 799/4, 2014/4, 2023/4, 2092/4, 2093/4, 2094/4, 2095/4,
obręb 19 – Kajetany, działki nr ew.:1/2.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w dniu 4.11.2014 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 464/II/2014 
umarzającą postępowanie administracyjne w części dotyczącej działki nr ewid. 26/11 z obrębu 18- Sękocin Stary 
w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Budowa odcinka 
drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do 
węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości 
Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł 
„Paszków” (z węzłem)”.

Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego 
doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 
49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 
– pon. 8-12 – śr. i piąt.).

  WIŚ-II.7820.1.2.2013.AM  

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267), zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki 
w dniu 31 października 2014 r. wydał postanowienie nr 532/II/2014 podejmujące zawieszone postępowanie w związku  
z wnioskiem inwestora z dnia 24 października 2014 r.

Inwestor jednocześnie złożył wniosek o zmianę wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk 
Mazowiecki – Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do 
km 51+599) na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów grodziskiego i żyrardowskiego, 
województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. – Radziejowice)”. 

W związku z wnioskiem inwestora o zmianę wniosku decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 456/II/2014 z dnia  
31 października 2014 r. umorzono postępowanie: dla działek inwestycyjnych przeznaczonych pod przejęcie dla inwestycji 
nr ew.: nr ew. 14 obręb 55 Miasto Grodzisk Mazowiecki; 44/9 (44/28, 44/31, 44/32), obręb 0011 Kałęczyn; 11/4 (11/8, 
11/9, 11/10); 23/4 (23/8, 23/9, 23/7) obręb 12 Kuklówka Zarzeczna; 230 (230/2, 230/1, 230/3) obręb 14 Nowe Budy; 
dla działek przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące  
w skład projektowanego pasa drogowego, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości:  
nr ew.: 29/3 obręb 0001 Adamowizna; 23/9 obręb 0023 Mościska; 23/4 obręb 12 Kuklówka Zarzeczna.  

Od  powyższej decyzji  przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (podkreślonym drukiem - numery działek przeznaczone pod 
przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale) działki z * - będące obecnie we władaniu zarządcy 
drogi: działki nr ew. obręb 54 Miasto Grodzisk Mazowiecki: 5/3*, 5/4*, 21 (21/1, 21/2); obręb 0011 Kałęczyn: 58*, 
53/23 (53/25, 53/26), 44/9 (44/36, 44/37), 44/6 (44/15, 44/16), 44/10 (44/19, 44/20), 44/3 (44/13, 44/14), 44/2 (44/11, 
44/12), 43/2 (43/6, 43/7), 43/4 (43/8, 43/9), 43/5 (43/10, 43/11), 42/1 (42/2, 42/3), 39/1 (39/2, 39/3), 29/2 (29/5, 29/6), 
29/1 (29/3, 29/4), 28 (28/1, 28/2, 28/3), 9/4 (214/1, 214/3, 214/2, 214/4), 9/3 (213/1, 213/2), 6 (6/1, 6/2), 5 (5/1, 5/2), 
57/9 (215/2, 215/1), 57/10 (57/15, 57/16), 57/12 (57/17, 57/18), 56 (56/1, 56/2), 55/5 (55/11, 55/12), 144/7, 144/9, 
143/2 (143/9, 143/10), 143/3 (143/11, 143/12), 143/6 (143/13, 143/14), {171/1} 211 (211/1, 211/2), {171/1} 212 (212/1, 
212/2), 140/3 (140/15, 140/16), 138/1 (138/24, 138/25), 137/1, 136/5 (136/6, 136/7), 135/18 (135/45, 135/46), 135/10 
(135/49, 135/50), 135/15 (135/51,135/52), 135/2 (135/47, 135/48), 134/1 (134/2, 134/7), 134/6 (134/8, 134/9), 133/1 
(133/7, 133/8), 133/3 (133/11, 133/12), 133/2 (133/9, 133/10), 131 (131/1, 131/2), 132/1*, 130/25, 130/31 (130/48, 
130/49, 130/50), 130/26 (130/46, 130/47), 130/12 (130/44, 130/45), 145 (145/1, 145/2), 87 (87/1, 87/2), 86 (86/1, 86/2), 
85 (85/1, 85/2), 84/1 (84/2, 84/3), 67/1 (67/2, 67/3), 65 (65/1, 65/2), 64/1 (64/2, 64/3), 63/4 (63/7, 63/8), 63/3 (63/5, 
63/6), 72/1 (72/2, 72/3), 71/4 (71/8, 71/9), 71/5 (71/10, 71/11), 71/2 (71/6, 71/7), 70/2 (70/4, 70/5), 70/3 (70/6, 70/7); 
Działka {171/1} - w obrębie Kałęczyn w części opisowej ewidencji gruntów występuje działka nr 171/1. Nieruchomość 
ta składa się z dwóch części o różnych stanach prawnych. Dla potrzeb niniejszego opracowania nadano im numery 
212 - część hipotekowana nieruchomości oraz 211 - część niehipotekowana. Tak powstałe działki podzielono zgodnie 
z projektem linii rozgraniczającej. Obręb 0009 Janinów: 22/1 (22/5, 22/6), 22/2 (22/7, 22/8), 22/3 (22/9, 22/10), 22/4 
(22/11, 22/12), 24 (24/1, 24/2), 27/5 (27/8, 27/9), 31/3 (31/17, 31/18), 31/8 (31/19, 31/20), 31/9 (31/21, 31/22), 31/10 
(31/23, 31/24), 31/11 (31/25, 31/26), 31/12 (31/27, 31/28), 31/13 (31/29, 31/30), 31/14 (31/31, 31/32), 31/16 (31/33, 
31/34), 28 (28/1, 28/2), 36/2 (36/3, 36/4, 36/5), 43/23 (43/32, 43/33), 43/27 (43/34, 43/35), 43/28 (43/36, 43/37), 43/31 
(43/38, 43/39), 49 (49/1, 49/2), 50/3 (50/4, 50/5), 55/3 (55/15, 55/16), 55/4 (55/17, 55/18), 55/9 (55/19, 55/20), 162*, 
156 (156/1, 156/2), 145/1 (145/2, 145/3), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 159 (159/1, 159/2); Obręb 0001 
Adamowizna: 42*, 2/3 (2/9, 2/10), 2/2 (2/7, 2/8), 9/1 (9/2, 9/3), 11/17 (11/26, 11/27), 11/20 (11/28, 11/29), 11/2 (11/6, 
11/7), 11/5 (11/12, 11/13), 12/10 (12/20, 12/21), 12/1 (12/12, 12/13), 12/2 (12/14, 12/15), 12/6 (12/16, 12/17), 12/7 
(12/18, 12/19), 12/11 (12/22, 12/23), 13/1 (13/2, 13/3), 14/4 (14/16, 14/17), 14/10 (14/18, 14/19), 14/22 (14/20, 14/24), 
15/14, 15/8 (15/34, 15/35), 15/15 (15/38, 15/39), 15/10 (15/36, 15/37), 15/24 (15/40, 15/41), 15/3 (15/32, 15/33), 16/1 
(16/4, 16/5), 18/1 (18/7, 18/8), 20 (20/1, 20/2), 27/2 (27/4, 27/5), 28/4 (28/6, 28/7), 29/3 (29/11, 29/12), 29/4 (29/13, 
29/14), 29/5 (29/15, 29/16), 29/6 (29/17, 29/18), 29/7 (29/19, 29/20), 30/7*, 30/5 (30/9, 30/10), 30/18 (30/20, 30/21), 
31/2 (31/5, 31/6), 31/1 (31/3, 31/4), 38/3 (38/8, 38/9), 38/2 (38/6, 38/7), 38/4 (38/10, 38/11), 41/10 (41/27, 41/28), 
41/11 (41/29, 41/30), 41/4, 41/12 (41/31, 41/32), 41/23 (41/33, 41/34); Obręb 0023 Mościska: 31*, 82 (82/1, 82/2), 
1/1 (133/1, 133/2), 2/3 (2/7, 2/8), 2/2 (2/5, 2/6), 3 (3/1, 3/2), 4 (134/1, 134/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 

(8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11/1 (11/3, 11/4), 11/2 (11/5, 11/6), 12 (12/1, 12/2), 13/2 (13/17, 13/18), 13/3 
(13/15, 13/16), 13/5 (13/13, 13/14), 13/6 (13/9, 13/10), 13/7*, 13/8 (13/11, 13/12), 14 (14/1, 14/2), 16 (16/1, 16/2), 17/3 
(17/5, 17/6), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 103 (103/1, 103/2), 21 (21/1, 21/2), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/1*, 
28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 30/6 (30/10, 30/11), 30/1 (30/7, 30/8, 30/9), 32 (32/1, 32/2), 33 (135/1, 135/2,135/3), 
101 (101/1, 101/2), 74/1 (74/2, 74/3, 74/4, 74/5), 118 (118/1, 118/2), 73 (73/1, 73/2); Obręb 0021 Makówka: 138*, 95 
(95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2, 97/3), 59 (59/1, 59/2), 137/1 (137/12, 137/13), 137/2 (137/14, 137/15), 
137/3 (219/1, 219/2), 137/8 (137/18, 137/19), 160 (160/1, 160/2), 159, 158 (158/1, 158/2), 140 (140/1, 140/2, 140/3), 
139, 211 (211/1, 211/2, 211/3), 145 (145/1, 145/2, 145/3), 149 (149/1, 149/2), 175 (175/1, 175/3, 175/2, 175/4), 178/2 
(178/6, 178/7), 178/1 (178/3, 178/4, 178/5), 176 (176/1, 176/2); Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 344/3*, 344/1*, 344/2*, 
23/5*, 26/1*, 27/1*, 342/1*, 265/3*, 265/5*, 264/1*, 263/1*, 349 (349/2, 349/1), 13/10 (13/23, 13/22), 13/3 (13/18, 13/19, 
13/17), 13/5 (13/21, 13/20), 13/6 (13/16, 13/15), 13/7 (13/14, 13/13), 14 (14/2, 14/1), 23/6 (23/11, 23/10), 23/3, 23/8, 
345 (345/2, 345/1), 257 (257/2, 257/1), 264/2, 263/2 (263/5, 263/4), 369 (369/1, 369/2), 24 (24/1, 24/2), 348 (348/1, 
348/2), 25/1 (25/3, 25/4), 27/2 (27/3, 27/5, 27/4), 342/2 (342/3, 342/4), 268/1, 268/2 (268/3, 268/4), 267/1, 266/1; 
Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 11/2*, 11/1*, 12/2*, 215/1*, 215/2*, 10/1*, 66/1*, 67/1*, 215/3*, 139/1*, 217/1*, 
126/2*, 126/1*, 125/1*, 223/1*, 125/2*, 184/1*, 11/4 (11/6, 11/5), 12/1, 10/3 (10/6, 10/5), 65/22 (65/34, 65/33), 65/20 
(65/24, 65/23), 65/17 (65/26, 65/25), 65/16 (65/28, 65/27), 65/15 (65/30, 65/29), 65/11 (65/32, 65/31), 210 (210/2, 
210/1), 139/7 (139/15, 139/14), 139/6 (139/13, 139/12), 139/5 (139/11, 139,10), 139/3 (139/9, 139/8), 126/3 (126/4, 
126/5), 125/4 (125/7, 125/9, 125/8), 125/3 (125/6, 125/5), 184/2 (184/3, 184/4), 171 (171/2, 171/1), 170 (170/2, 170/1), 
169 (169/2, 169/1), 168 (168/2, 168/1), 167 (167/2, 167/1), 166 (166/2, 166/1), 12/3 (12/4, 12/5), 13 (13/3, 13/4), 14 
(14/1, 14/2), 208 (208/1, 208/2), 71/2 (71/4, 71/5), 68 (68/3, 68/4), 66/2 (66/5, 66/6 ), 67/3 (67/5, 67/6), 67/4 (67/7, 
67/8), 228 (228/1, 228/2), 140/1 (140/5, 140/6), 140/2 (140/7, 140/8), 140/3 (140/9, 140/10), 140/4 (140/11, 140/12), 
231 (231/1, 231/2), 141 (141/1, 141/3, 141/2, 141/4), 211 (211/2, 211/1, 211/3), 150 (150/2, 150/1, 150/3), 213 (213/2, 
213/1, 213/3), 203 (203/1, 203/3, 203/2), 200 (200/1, 200/2), 197 (197/1, 197/2), 194 (194/1, 194/2), 191 (191/1, 191/2), 
189 (189/1, 189/2), 187 (187/1, 187/2), 185 (185/1, 185/3, 185/2), 216 (216/1, 216/3, 216/2, 216/4), 186 (186/2, 186/1, 
186/3, 186/4); Obręb 04 Budy Józefowskie: 289*, 286 (286/2, 286/1), 287 (287/2, 287/1), 288 (288/2, 288/1); Obręb 
14 Nowe Budy: 247 (247/2, 247/1, 247/3), 231 (231/2, 231/1, 231/3), 261/41; Obręb 02 Adamów Wieś: 13/3 (13/10, 
13/11), 71/1 (71/2, 71/3), 68 (68/2, 68/1, 68/3, 68/4), 69 (69/1, 69/3, 69/2, 69/4), 70 (70/1, 70/2, 70/3), 279 (279/1, 279/2, 
279/3); Obręb 01 Adamów Parcel: 111 (111/1, 111/2, 111/3), 112 (112/1, 112/2); Obręb 19 Radziejowice: 427*, 115/2*, 
426 (426/2, 426/3, 426/1, 426/4), 433 (433/2, 433/1), 91/3 (91/7, 91/6), 91/5 (91/9, 91/8), 93/3 (93/6, 93/5), 93/4 (93/8, 
93/7), 95/2 (95/5, 95/4), 97/3 (97/10, 97/9), 97/1 (97/8, 97/7), 99/1 (99/7, 99/6), 99/3 (99/5, 99/4), 307/1 (307/4, 307/3), 
101/3 (101/7, 101/8, 101/6), 103/1 (103/5, 103/4, 103/6), 116 (116/1, 116/2), 129/1 (129/3, 129/4), 131 (131/1, 131/2), 
132 (132/1, 132/2), 133 (133/1, 133/2), 134 (134/1, 134/2), 460/2 (460/24, 460/25), 460/17 (460/22, 460/23), 460/16 
(460/18, 460/19), 460/6 (460/20, 460/21), 142/21 (142/25, 142/26).

Działki inwestycyjne – działki rzeczne: obręb 0011 Kałęczyn: 27/6, 75/1; Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 350; 
Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 234, 217/2.

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące 
w skład projektowanego pasa drogowego, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości: 
działki nr ew. obręb 54 Miasto Grodzisk Mazowiecki: 20, obręb 0011 Kałęczyn: 63/4, 36/6, 36/3, 37, 38, 143/3, 44/3, 
43/5, 134/1, 134/6, 133/1, 133/3, 133/2, 131, 33/1, 130/31, 32, 130/26, 130/12, 145, 99, 89, 87, 31, 85, 9/4, 9/2, 8/11, 5, 
57/9, 72/1, 56, 70/2, 55/7, 55/9, 55/10, 70/3; Obręb 0001 Adamowizna: 15/15, 2/3, 2/2, 13/1, 14/4, 15/8, 15/16, 18/1, 
19/1, 25/20, 31/2, 31/1, 28/4; Obręb 0009 Janinów: 24, 27/3, 31/3, 31/8, 31/9, 31/10, 28, 36/1, 36/2, 43/4, 43/10, 43/12, 
43/16, 43/18, 43/22, 48, 49, 50/2, 55/8, 55/2, 55/3, 55/9, 43/31, 43/27, 43/23, 55/4; Obręb 0023 Mościska: 12, 11/1, 
11/2, 10, 82, 1/1, 2/2, 3, 103, 4, 20/1, 21, 22, 23/1, 8, 27/2, 27/3, 30/1, 30/5, 13/6, 33, 14, 16, 101; Obręb 0021 Makówka: 
140, 97, 175, 178/1, 59; Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 369, 349, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 23/6, 26/2, 23/14, 27/2, 
342/2, 268/2, 265/8, 258/1, 23/14; Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 12/3, 10/3, 207/2, 53, 13, 14, 208, 71/2, 209, 
65/1, 216, 163, 65/11, 210, 139/5, 139/3, 223/1, 223/2, 169; Obręb 02 Adamów Wieś: 13/2; Obręb 01 Adamów Parcel: 
112; Obręb 19 Radziejowice: 117, 133, 135, 136.

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą 
przy ul. Mazowieckiej 14,  00-048 Warszawa, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego. Akta 
sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. 
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w dniach: pn. w  godz. 13:00-16:00, śr. i pt. w  godz. 8:00-12:00, gdzie 
strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
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1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

17.

14. 15. 16.

18. 19. 20.

Krzysztof 
Rymuza
Lekarz chirurg.
Dyrektor Szpitala Kolejowego 
w Pruszkowie w latach 
1994-2014. Obecnie w Zarządzie 
Szpitala Praskiego.

Bożena 
Dolińska-Perl
Nauczyciel, logopeda. 
Wieloletni dyrektor 
przedszkola.

Robert 
Kochański
Nauczyciel i trener. 
Dyrektor klubu 
MKS ZNICZ.

Marek 
Cegliński
Dziennikarz sportowy.
Autor książek 
o koszykówce.

Adam 
Janczewski
Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 
Pruszkowskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Wiesław Kazimierz 
Kossakowski
Kierownik targowisk 
miejskich. 
Organizator 
Giełdy Staroci.

Maria Anna 
Makowska
Dyrektor Przedszkola 
„Jedynka”.
Radna powiatu 
pruszkowskiego.

Irena 
Chlebińska
Lekarz internista.   
Absolwentka Akademii
Medycznej w Lublinie. 

Ewa Bogusława 
Sowa
Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury "Kamyk"
Radna Powiatowa 
2010-2014.

Andrzej Leszek 
Kurzela
Zastępca Prezydenta 
ds. inwestycji i planowania 
przestrzennego.

Maria 
Sybilska-Jurgaś
Dyrektor szkół 
sportowych.
Absolwentka AWF.

Mirosława Janina 
Śliwińska
Nauczyciel i pedagog. 
Dyrektor szkół 
podstawowych.

Ewa 
Nowicka
Nauczyciel i pedagog.
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1.

Grzegorz 
Kwasiborski
Nauczyciel wychowania 
fi zycznego.
Trener koszykówki. 

Elżbieta 
Komorowska 
Lekarz kardiolog. 
Ordynator w Szpitalu 
Kolejowym.  

Teresa 
Matysiak 
Lekarz rodzinny.
Ukończyła Akademię 
Medyczną w Warszawie

Władysław 
Kącki 
Prezes Miejskiego
Zakładu Oczyszczania.
Absolwent Politechniki 
Warszawskiej.

Małgorzata 
Bogumiła 
Zbińkowska
Nauczycielka matematyki. 
Autorka pomocy 
dydaktycznych

Jacek 
Kalina
Właściciel agencji 
nieruchomości
i biura podróży.

Zdzisław 
Mieczysław 
Kaszper 
Technik elektronik.
Prezes Stowarzyszenia 
Wędkarskiego "Żbik" 

Popieramy 
Jana Starzyńskiego 
Prezydenta Pruszkowa


